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Obec Přísnotice 
 
číslo jednací :  ....1/2022                       v Přísnoticích dne:  1.11.2022 
 
 
Zastupitelstvo obce Přísnotice příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za použití 
§ ustanovení 43 odst. 4 a § 55a-b stavebního zákona, dále § 171, 173 a 174 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění 

v y d á v á 
 

Územní plán Přísnotice 
 
 

I.  TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
 
I.1 Vymezení zastavěného území 
 
Řešeným územím je katastrální území Přísnotice (okres Brno-venkov; 736621), v němž jsou 
vymezena tato zastavěná území k 30. 4. 2022: 
- souvislé hlavní zastavěné území v severní části řešeného území, 
- malé zastavěné území s mysliveckou chatou a bažantnicí v lokalitě Závistice, 
- malé zastavěné území s čerpací stanicí vodních zdrojů u silnice II/381 na Uherčice, 
- malé zastavěné území s vodním zdrojem vedle farmy. 
Zastavěné území je vymezeno jeho hranicemi na výkresech č. 1 a 2 grafické části a je 
znázorněno i na dalších výkresech. 
 
I.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
I.2.1 Hlavní zásady koncepce rozvoje území obce 
 
- Koncepce rozvoje zástavby obce spočívá ve využití zastavěného území a v umožnění 

přiměřeného stavebního rozvoje v zastavitelných plochách Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14 
navazujících na hlavní zastavěné území se stejnou funkcí. 

- Koncepce rozvoje krajiny obce spočívá ve vymezení ploch v krajině. 
- Pro příznivý rozvoj krajiny jsou vymezeny změny zemědělské půdy na plochy zeleně 

krajinné zejména k doplnění prvků územního systému ekologické stability. Jsou vymezeny 
plochy pro protipovodňová opatření v nivě řeky Svratky. 

- Pro infrastrukturu a rozvoj území je vymezen návrhový koridor pro napojení skupinového 
vodovodu Vranovice na Vírský oblastní vodovod. 

 
I.2.2 Hlavní cíle rozvoje území obce 
 
- Umožnit přiměřený rozvoj zástavby obce zejména pro bydlení, pro výrobnu a skladování 

a pro občanské vybavení při maximálním využití zastavěného území či v jeho navazujícím 
okolí. 

- Zvyšovat kvalitu bydlení a úroveň občanského vybavení. 
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- Zvýšit standard vybavenosti obce další veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou. 
- Doplnit územní systém ekologické stability a zvýšit segmentaci (členění) krajiny větrolamy 

a pásy zeleně krajinné. 
- Umožnit větší míru akumulace povrchových vod a jejich řízený odtok. 
 
I.2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce 
 
- Koncepce zachování hodnot území obce spočívá v ochraně kulturní památek a dalších 

památek místního významu, vč. archeologického dědictví. 
- Ochrana hodnot zástavby obce (mimo kulturní památky) spočívá zejména v dodržení 

vzájemného hmotového souladu zástavby. Hodnotou zástavby obce je její zachovalý 
tradiční a jednotný charakter, to zejména v centru obce. Pro ochranu této hodnoty jsou 
stanoveny podmínky prostorového uspořádání v článku I.6.2. 

- Koncepce ochrany nezastavěných částí řešeného území spočívá v zachování a posílení 
přírody a krajiny, zejména v ochraně krajiny podél říčky Šatavy, podél hranice se sousední 
Nosislaví, podél toku Přísnotické strouhy a toku Závistice, kde se nacházejí porosty lesa 
a významné krajinné prvky. 

- Koncepce rozvoje hodnot území obce spočívá též ve stabilizaci a ochraně produkční 
zemědělské krajiny s hodnotnými půdami a s intenzívním zemědělstvím. 

- Rozvoj přírodní hodnoty nezastavěného území je podpořen návrhem ploch zeleně krajinné 
k doplnění či založení prvků územního systému ekologické stability a k ochraně krajiny před 
erozí vč. nové vodní plochy vymezené v rámci ÚSES a plochy Zk pro větrolam. 

 
I.2.4 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území obce 
 
- Dodržet návaznost na historickou strukturu zástavby obce a neumísťovat zástavbu bez 

návaznosti na zastavěné území do volné krajiny. 
- Chránit historické jádro obce, které tvoří návesní prostor okolo kostela, přiléhající zástavba 

okolo Návsi, na ulicích Za kostelem až k rybníku Lhéta a oboustranná (starší část) zástavby 
ulice Za humny. 

- Dodržet charakter venkovské zástavby též na ulici Žabčická (v části od Návsi ke hřbitovu), 
dále charakter zástavby na ulicích Přibická, Vranovická a Výhon. 

- Stanovenými podmínkami prostorového uspořádání chránit hmotový soulad zástavby obce 
včetně výškové hladiny a zamezit nevhodným dominantám, které by mohly narušit siluetu 
obce a reliéf ploché krajiny. 

- Zachovat kulturní památky, pietní místa a ostatní památky místního významu a respektovat 
(tzn. nezastavovat) jejich blízké okolí. 

- Zachovat kulturní zemědělskou produkční krajinu s hodnotnými půdami pro zemědělskou 
prvovýrobu a tuto chránit vhodnými opatřeními proti erozi. 

- V nezastavěném území zvyšovat přírodní a rekreační hodnotu krajiny. 
- Doplnit územní systém ekologické stability (ÚSES) krajinnou zelení tak, aby tento ve svých 

prvcích navazoval na ÚSES v sousedních územích a byl funkční. 
- Vymezenými plochami umožnit budoucí realizaci vodohospodářských staveb 

a protipovodňových opatření vč. ochrany zastavěného území proti povodním. 
 
I.3 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 
I.3.1 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice 
 
a) Urbanistická koncepce 
 

Urbanistická koncepce spočívá ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v řešeném 
území, tzn. v hlavním zastavěném území a v řešené krajině. Jako plochy stávající jsou vymezeny 
plochy se současným způsobem využití. V naprosté většině jsou vymezeny plochy bez změny 
využití v celém řešeném území, které je tvořeno 1 katastrálním územím Přísnotice. 



 
(Územní plán Přísnotice) 

 

5 

 

Jako plochy navržených změn jsou vymezeny zastavitelné plochy Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14 
a plochy změn v krajině (Zk1-8), (W1) pro doplnění ÚSES. Jedná se o změny zejména 
zemědělské půdy na jiné využití označené zkratkou požadovaného druhu plochy v závorce (Bv), 
(Os), (Oc), (Vs), (Pk), (Zk1-8), (W1). Jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití 
v nezastavěném území za účelem jejich stabilizace nebo potřebného doplnění. 
- Hlavní zastavěné území je vymezeno v severní část řešeného území okolo silnice III/41621 

a v plochách mezi silnicí a rybníkem Lhéta. V nejbližším okolí hlavního zastavěného území 
jsou vymezeny navazující plochy zemědělské - zahrady, sady a vinice, které vytvářejí zelený 
pás mezi zástavbou a bloky orné půdy. 

- Pro rozvoj bydlení jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení - venkovské, které jsou 
vymezeny tak, že přiléhají k hlavnímu zastavěnému území v lokalitě Padělky a v lokalitě Díly 
za humny. V lokalitě Padělky se jedná o dostavbu protější strany ulice Padělky 
zastavitelnými plochami Z1, Z2 (Bv). V lokalitě Díly za humny se jedná o novou oboustranně 
obestavěnou komunikaci zastavitelnými plochami Z3, Z4 (Bv), přičemž část zastavitelné 
plochy Z4 je vymezena v zastavěném území. Na jihu obce je vymezena zastavitelná plocha 
pro bydlení - venkovské Z14 na konci ulice Vranovická. 

- Pro rozvoj občanského vybavení jsou vymezeny zastavitelné plochy Z5 a Z6. Plocha Z5 je 
určena pro občanské vybavení - sportovní (Os) a navazuje za rybníkem Lhéta na stávající 
sportovní areál s hřištěm. Plocha Z6 občanského vybavení - církevní (Oc) je určena pro 
rozšíření stávajícího hřbitova v lokalitě vedle Malých Žabčic, na který navazuje. 

- Pro rozvoj podnikání jsou vymezeny zastavitelné plochy Z8 a Z9 výroby a skladování (Vs) na 
jižním okraji obce v lokalitě Výhon a za farmou, kde navazují na stávající výrobní areál 
zemědělské a výrobní farmy. 

- Řešení dopravní infrastruktury spočívá zejména ve stabilizaci - tj. ve vymezení ploch, ve 
kterých jsou umístěny a provozovány železnice, silnice, účelové a místní komunikace 
a trasy cyklistické či pěší dopravy. Plochy pro dopravu jsou ozn. Dz, Ds, Du a Pk (Pk). 

- V souvislosti s navrženým rozvojem bydlení jsou vymezeny zastavitelné plochy Z11, Z12 
veřejných prostranství (Pk) pro umístění obslužných místních komunikací v lokalitě Padělky 
a v lokalitě Díly za humny. 

- Řešení technické infrastruktury spočívá v její stabilizaci - tj. ve vymezení ploch technické 
infrastruktury (Ti), ve kterých je tato umístěna a provozována. 

- V řešeném území je vymezen návrhový koridor TV02 pro umístění nového vodovodu - 
propojení skupinového vodovodu Vranovice na Vírský oblastní vodovod. 

- Na severním, východním a jižním okraji řešeného území jsou vymezeny plochy 
protipovodňových opatření POP02 a POT05 na vodním toku Svratka v jeho údolní nivě. 

- V jihovýchodním cípu řešeného území jsou vedle silnice II/381 vymezeny stávající plochy 
technické infrastruktury s  vodními zdroji skupinového vodovodu Vranovice. 

 
b) Urbanistická kompozice 
 

- Středem urbanistické kompozice hlavního zastavěného území je centrální veřejné 
prostranství mezi silnicí III/41621 a rybníkem Lhéta, které vytváří klasickou náves protáhlého 
uličního typu. Toto veřejné prostranství tvoří ul. Náves a 2 souběžné ulice Za kostelem, které 
se na severním okraji spojují v jednu ulici až k rybníku. Zde je historické jádro obce a jsou 
zde umístěny nejstarší domy - tradiční zemědělské usedlosti. Centrem tohoto prostranství je 
a bude i nadále veřejná zeleň (park) s dominantní stavbou kostela a vzrostlými stromy. 

- Hlavní zastavěné území se z jižního okraje Návsi (od oblouku silnice III/41621) hvězdicově 
rozbíhá do 5 kompozičních os, tvořených přímkami místních komunikací - ul. Za kostelem 
(na severovýchod), ul. Žabčická (na severozápad), ul. Přibická (na západ), ul. Vranovická 
(na jih) a ulice Výhon (na jihovýchod). 

- Komunikace na návsi a další 4 zmíněné komunikace vytváří pohledové osy z centra obce do 
volné krajiny, což bude zachováno a nezastavěno. Na konci ulice Přibická a vedle konce 
ulice Výhon jsou vymezeny plochy současných průmyslových a zemědělských výrobních 
zařízení. Toto oddělené umístění ploch výroby je z hlediska ochrany obytného prostředí 
vhodné a bude zachováno. 
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- Historická urbanistická kompozice je respektována a doplněna zastavitelnými plochami 
Z1-2, Z11 v lokalitě Padělky, plochami Z3-4, Z12 v lokalitě Díly za humny a plochou Z14 na 
konci ulice Vranovická. Zástavba ulice Padělky je navržena souběžně se zástavbou 
centrální návsi. Zástavba po obou stranách nové ulice Díly za humny je navržena kolmo na 
centrální náves a rovnoběžně s ulicí Výhon tak, že bude vhodným způsobem doplňovat tvar 
hlavního zastavěného území. Pro lokality Padělky a Díly za humny je zpracována část 
s prvky regulačního plánu. Zástavba v ploše Z14 prodlouží uliční frontu ulice Vranovická. 

 
I.3.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou označeny zkratkami způsobu 
využití jako plochy stávající bez závorky a jako plochy s navrženou změnou využití v závorce 
(s návrhem na druh plochy) v tomto členění: 
 

 
základní druh ploch podle 

§ 4-19 vyhl. č. 501/2006 Sb.: 

zkratka 
způsobu 
využití: 

 

podrobnější členění základního druhu ploch 
a plochy s jiným způsobem využití 

podle § 3 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.: 

plochy bydlení Bv, (Bv) plochy bydlení - venkovské 

plochy občanského vybavení Ov plochy občanského vybavení - veřejné 

Os, (Os) plochy občanského vybavení - sportovní 

Oc, (Oc) plochy občanského vybavení - církevní 

Om plochy občanského vybavení - myslivecké 

plochy výroby a skladování Vs, (Vs) plochy výroby a skladování - lehká a řemeslná 
výroba 

Vz plochy výroby a skladování - zemědělská 
výroba 

plochy technické 
infrastruktury 

Ti -- 

plochy dopravní infrastruktury Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní 

Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 

Du plochy dopravní infrastruktury - účelové 

Dg plochy dopravní infrastruktury - řadové garáže 

plochy veřejných prostranství Pk, (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace 

Pz plochy veřejných prostranství - zeleň 

-- Zs plochy zeleně sídelní 

-- Zk, (Zk1-8) plochy zeleně krajinné 

plochy zemědělské Zz plochy zemědělské - zahrady, sady a vinice 

Zt plochy zemědělské - travnaté 

Zp plochy zemědělské - orné polní 

plochy lesní Ls -- 

plochy vodní  
a vodohospodářské 

W, (W1) -- 

 

Plochy bydlení: 
- Pro bydlení jsou vymezeny stávající plochy „bydlení - venkovské Bv“ v zastavěném území. 
- Pro rozvoj bydlení jsou vymezeny zastavitelné plochy „bydlení - venkovské (Bv)“ ozn. Z1-2 

v lokalitě Padělky, plochy ozn. Z3-4 v lokalitě Díly za humny a zastavitelná plocha na konci 
ulice Vranovická ozn. Z14. 

Plochy občanského vybavení: 
- Pro občanské vybavení jsou vymezeny stávající plochy „občanského vybavení - veřejné 

Ov“, plochy „občanského vybavení - sportovní Os“, plochy „občanského vybavení - církevní 
Oc“ a plochy občanského vybavení - myslivecké Om“ v zastavěném území. 

- Pro rozvoj občanského vybavení jsou vymezeny zastavitelné plochy: zastavitelná plocha 
„občanského vybavení - sportovní Z5 (Os)“ a zastavitelná plocha „občanského vybavení - 
církevní Z6 (Oc). 
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Plochy výroby a skladování: 
- Pro výrobu je vymezena stávající plocha „výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba Vs“ 

na konci ul. Přibická a plocha „výroby a skladování - zemědělská výroba Vz“ na konci ulice 
Výhon v zastavěném území. 

- Pro rozvoj výroby jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy Z8-9 (Vs) „výroby a skladování - 
lehká a řemeslná výroba (Vs)“ na jižním okraji obce.  

Plochy technické infrastruktury: 
- Pro technickou infrastrukturu jsou vymezeny stávající plochy „technické infrastruktury Ti“ 

zejména s vodními zdroji na jihovýchodním okraji řešeného území. 
Plochy dopravní infrastruktury: 
- Pro dopravu jsou vymezeny stávající plochy „dopravní infrastruktury - drážní Dz“, plochy 

„dopravní infrastruktury - silniční Ds“, plochy „dopravní infrastruktury - účelové Du“ a plochy 
„dopravní infrastruktury - řadové garáže Dg“. 

Plochy veřejných prostranství: 
- Pro veřejná prostranství v zastavěném území jsou vymezeny stávající plochy „veřejných 

prostranství - komunikace Pk“ a plochy „veřejných prostranství - zeleň Pz“. Plochy Pk jsou 
vymezeny pro dopravní obsluhu k nim přiléhající zástavby, pro přístupy na pozemky a pro 
veřejnou infrastrukturu. 

- Pro rozvoj veřejných prostranství jsou vymezeny zastavitelné plochy „veřejných prostranství 
- komunikace (Pk)“ ozn. Z11-12. V těchto plochách budou umístěny obslužné místní 
komunikace pro zastavitelné plochy bydlení. 

Plochy zeleně sídelní: 
- Pro předzahrádky před domy doprovázející veřejná prostranství v zastavěném území jsou 

vymezeny stávající plochy „zeleně sídelní Zs“. 
Plochy zeleně krajinné: 
- Pro nelesní porosty v krajině jsou vymezeny stávající plochy „zeleně krajinné Zk“, to 

zejména podél vodních toků a podél lesních pozemků. 
- Pro doplnění či založení biocenter a biokoridorů ÚSES jsou vymezeny návrhy na plochy 

„zeleně krajinné (Zk1-7)“. Pro založení větrolamu v lokalitě Smírčí kříž je vymezena plocha 
„zeleně krajinné (Zk8)“. 

Plochy zemědělské: 
- Pro zemědělství jsou vymezeny plochy „zemědělské - zahrady, sady a vinice Zz“, plochy 

„zemědělské - travnaté Zt“ a plochy „zemědělské - orné polní Zp“. 
Plochy lesní: 
- Pro pozemky určené k plnění funkce lesa jsou vymezeny plochy „lesní Ls“. 
Plochy vodní a vodohospodářské: 
- Jsou vymezeny stávající plochy „vodní a vodohospodářské W“, zejména pro stávající vodní 

toky Šatava, Závistice a rybník Lhéta. 
- Pro založení mokřadní části biocentra LBC 2 ÚSES je navržena změna na plochu „vodní 

a vodohospodářskou (W1)“ za hřištěm v lokalitě Krejty. 
 
I.3.3 Vymezení zastavitelných ploch 
 
Územním plánem je vymezeno 11 zastavitelných ploch Z1-6, Z8-9, Z11-2, Z14, které jsou dále 
označeny podle navrhované změny způsobu využití zkratkami požadovaných ploch v závorkách 
podle čl. I.3.2: 
 

označení: navržená změna způsobu využití na: zkratka navrženého zp. využití: 
Z1-4, Z14 plochy bydlení - venkovské (Bv) 
Z5 plocha občanského vybavení - sportovní (Os) 
Z6 plocha občanského vybavení - církevní (Oc) 
Z8-9 plochy výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba (Vs) 
Z11-12 plochy veřejných prostranství - komunikace (Pk) 
 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny s těmito názvy a v těchto lokalitách s následujícími 
koncepčními podmínkami pro změnu jejich využití: 
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označení 
plochy: 

zkratka 
požadované-

ho využití: 

 

název plochy - druh plochy včetně jejího 
umístění v lokalitě: 

koncepční 
podmínky pro 
zm. využití: 

Z1 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - 
přední část 

I), II) 

Z2 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - 
zadní část 

I), II) 

Z3 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Díly za 
humny - delší část 

I), III) 

Z4 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Díly za 
humny - kratší část 

I), III) 

Z5 (Os) plocha občanského vybavení - sportovní v 
lokalitě pod hřištěm 

IV) 

Z6 (Oc) plocha občanského vybavení - církevní za 
hřbitovem vedle Malých Žabčic 

-- 

Z8 (Vs) plocha výroby a skladování - lehká a řemeslná 
výroba na konci ulice Výhon 

-- 

Z9 (Vs) plocha výroby a skladování - lehká a řemeslná 
výroba v lokalitě za farmou 

-- 

Z11 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v 
lokalitě Padělky 

I) 

Z12 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v 
lokalitě Díly za humny 

I) 

Z14 (Bv) plocha bydlení - venkovské na konci ulice 
Vranovická 

V) 

 

Vymezeným zastavitelným plochám jsou stanoveny koncepční podmínky pro změny v území 
(označené v posledním sloupci tabulky římskými číslicemi I - V) uvedené v článku I.6.1. 
 
I.3.4 Vymezení ploch přestavby 
 
Tyto plochy nejsou vymezeny. 
 
I.3.5 Vymezení systému sídelní zeleně 
 
Pro sídelní zeleň jsou v hlavním zastavěném území vymezeny 3 druhy stávajících ploch 
s následujícími způsoby využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami (podle čl. I.3.2): 
Pz plochy veřejných prostranství - zeleň, 
Zs plochy zeleně sídelní, 
Zz plochy zemědělské - zahrady, sady a vinice. 
Plochy „veřejných prostranství - zeleň Pz“ jsou vymezeny na veřejně přístupných pozemcích 
zejména podél komunikací - na Návsi a podél ulice Za kostelem, na konci ulice Za humny 
a u hřiště. Plochy „zeleně sídelní Zs“ jsou vymezeny zejména podél veřejných prostranství ulice 
Výhon a na konci ulice Vranovická. 
Plochy „zemědělské - zahrady, sady a vinice Zz“ jsou vymezeny zejména na vnějších okrajích 
zastavěného území, ale též ve vnitrobloku ulic Přibická - Nová - Vranovická, mezi plochou Z4 
a ulicí Výhon a též na konci ulice Výhon. 
Pozemky sídelní zeleně toho či onoho druhu jsou přípustným využitím též jiných ploch 
s rozdílným způsobem využití podle článku I.6.1. 
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I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení 
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich 
využití 

 
I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury, včetně stanovení podmínek 
 
Pro jednotlivé druhy dopravní infrastruktury jsou vymezeny plochy s následujícími způsoby 
využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami podle čl. I.6.1 (u návrhů na tuto plochu 
zkratkou v závorce): 
Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní, 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční, 
Du plochy dopravní infrastruktury - účelové, 
Dg plochy dopravní infrastruktury - řadové garáže, 
Pk, (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace. 
Koncepce dopravní infrastruktury spočívá ve vymezení ploch pro zajištění všech druhů dopravy, 
které jsou přítomny v řešeném území. Pro rozvoj dopravní infrastruktury jsou vymezeny 
zastavitelné plochy Z11-12 (viz níže). Dopravní infrastruktura je přípustná i v jiných plochách 
s rozdílným způsobem využití jako související podle čl. I.6.1. 
 
a) Koncepce drážní dopravy 
V západním cípu řešeného území je vymezena stávající plocha „dopravní infrastruktury - drážní 
Dz“, pro celostátní elektrifikovanou dvoukolejnou železniční trať: 
č. 250 Havlíčkův Brod - Brno - Kúty. 
 
b) Koncepce silniční dopravy 
Pro silniční dopravu jsou mimo zastavěná území vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - 
silniční Ds“ a v zastavěném území (pro průjezd silnice přes obec) plochy „veřejných prostranství 
- komunikace Pk“. V těchto pro ně vymezených plochách jsou umístěny a provozovány 2 silnice 
II. a III. třídy: 
II/381 Pohořelice - Žarošice (na jižním okraji řešeného území), 
III/41621 Žabčice - Vranovice - Pasohlávky (vč. průjezdu zastavěným územím). 
Silnice jsou v řešeném území stabilizované ve stávajících trasách v rámci vymezených ploch 
ozn. Ds a Pk. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Rekonstrukce a úpravy silnic budou prováděny v současných trasách a v ÚP pro ně 

vymezených plochách v parametrech příslušné funkční skupiny a typu podle Návrhové 
kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje a s ohledem na další předpisy. 

- Silnice III/41621 bude v průtahu přes obec spravována ve funkční skupině B. 
- V plochách silniční dopravy nebude znemožněno vedení silnice III/41621 v plynulé trase 

v průjezdu přes obec v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice, a mimo průjezd 
obce v souladu s Návrhovou kategorizací krajských silnic Jihomoravského kraje. 

 
c) Koncepce místní dopravy 
Pro místní dopravu v zastavěném území jsou vymezeny stávající plochy „veřejných prostranství 
- komunikace Pk“. Z těchto ploch je umožněna dopravní obsluha zástavby a pozemků v hlavním 
zastavěném území. 
Pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch Z1-2 a Z3-4 (Bv) jsou vymezeny následující 
zastavitelné plochy s návrhem na rozšíření a umístění obslužné místní komunikace: 
Z11 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Padělky, 
Z12 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Díly za humny. 
Zastavitelná plocha pro sport Z5 bude dopravně přístupná z plochy veřejného prostranství Pk 
s místní komunikací u hřiště. Zastavitelná plocha Z6 pro rozšíření hřbitova bude přístupná jen 
přes stávající hřbitov. Zastavitelná plocha pro výrobu a skladování Z8 (Vs) bude dopravně 
přístupná z plochy dopravní infrastruktury - účelové Du vymezené mezi silnicí III/41621 a jižním 
koncem ulice Výhon, která k ploše Z8 přiléhá ze severozápadní strany. Zastavitelná plocha 
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výroby a skladování Z9 bude dopravně přístupná z plochy dopravní infrastruktury - účelové Du 
vymezené podél plochy Z9 ze severovýchodní strany. Další dopravní napojení ploch Z8-9 může 
být provedeno i z účelových komunikací umístěných v ploše Vs stávající výroby a farmy. 
Zastavitelná plocha Z14 na konci ulice Vranovická bude dopravně přístupná ze silnice III/41621, 
tj. z plochy dopravní infrastruktury - silniční Ds a částečně z plochy veřejného prostranství Pk, 
které z ploše Z14 přiléhají ze západní strany. 
Obslužné místní komunikace jsou přípustným využitím i jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití jako související dopravní infrastruktura podle článku I.6.1. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Obslužné místní komunikace budou navrhovány a umísťovány v parametrech příslušné 

funkční skupiny a kategorie podle platných norem jako zklidněné v obytné zóně. 
- Obslužné místní komunikace i veřejná prostranství pro ně budou umísťována a využívána 

tak a v takových parametrech, aby umožnila přístup ke stavbám a pozemkům vč. vozů 
záchranné služby či požární ochrany a budou umožňovat odstavná a parkovací stání. 

 
d) Koncepce účelové dopravy 
Pro stabilizaci účelové dopravy jsou mimo zastavěná území vymezeny plochy „dopravní 
infrastruktury - účelové Du“ s umístěnými zejména zemědělskými komunikacemi. Tyto plochy 
jsou vymezeny pro zabezpečení přístupu k pozemkům v řešeném území a též k výrobním 
areálům a k zastavitelným plochám Z8, Z9 (Vs) výroby a skladování mimo zastavěné území. 
Jsou vymezeny trasy pro nové účelové komunikace i v jiných plochách, to v těchto lokalitách: 
- okolo stávajícího hřiště na severním okraji obce, 
- podél navrženého větrolamu ke Smírčímu kříži, 
- z konce ulice Výhon přes výrobní areál farmy směrem na jih až k myslivecké chatě 

a bažantnici, 
- okolo zastavitelné plochy Z9 v lokalitě za farmou. 
Účelové komunikace jsou přípustným využitím i mnoha jiných druhů ploch s rozdílným 
způsobem využití jako související dopravní infrastruktura podle článku I.6.1. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Účelové komunikace budou navrhovány a umísťovány v parametrech umožňujících 

přepravu zemědělské (popř. lesnické nebo jiné výrobní) techniky. 
 
e) Koncepce dopravy v klidu 
Jsou vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - řadové garáže Dg“ v nichž jsou přítomny 
stávající řadové garáže a s nimi související nezbytná prostranství podél ulice Nová, na konci 
ulice Výhon a na konci ulice Za humny. 
Pro parkovací a odstavná stání automobilů jsou vymezeny zejména stávající plochy „veřejných 
prostranství - komunikace Pk“ včetně zastavitelných ploch komunikací Z10-12 (Pk). 
Garáže a parkovací (či odstavná) stání automobilů jsou součástí i jiných druhů ploch s rozdílným 
způsobem využití (např. ploch bydlení, občanského vybavení, výroby a skladování) jako 
související dopravní infrastruktura podle čl. I.6.1. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Umísťované garáže, parkovací a odstavná stání nesmí bránit dopravnímu provozu na 

pozemních komunikacích či bránit přístupu k jiným stavbám a k pozemkům. 
 
f) Koncepce veřejné dopravy osob 
Veřejná doprava osob je v řešeném území provozována autobusovými linkami v plochách 
„dopravní infrastruktury - silničních Ds“ (mimo zastavěné území) a v plochách „veřejných 
prostranství - komunikace Pk“ (v zastavěném území). V těchto plochách lze umísťovat zastávky 
veřejné dopravy. Nejsou vymezeny změny v systému veřejné dopravy osob. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Umísťování a využití zastávek veřejné dopravy bude prověřováno z hlediska potřeby 

dopravy osob vč. dostupnosti zastávek a dodržení jejich prostorových parametrů. 
 
 



 
(Územní plán Přísnotice) 

 

11 

 

g) Koncepce pěší dopravy 
Pěší komunikace jsou přípustným využitím vymezených stávajících i zastavitelných ploch jako 
související dopravní infrastruktura podle článku I.6.1. Komunikace pro pěší jsou přítomny 
zejména v plochách „veřejných prostranství - komunikace Pk“ v zastavěném území. Pěší 
komunikace a turistické stezky lze umísťovat i v plochách nezastavěného území v krajině. 
 
h) Koncepce cyklistické dopravy 
Trasy cyklistické dopravy jsou přípustným využitím zejména v plochách „dopravní infrastruktury - 
účelové Du“, v zastavěném území též v plochách „veřejných prostranství - komunikace Pk“. 
Trasy cyklistické dopravy a jejich odpočívadla lze umísťovat i v jiných plochách jako související 
dopravní infrastrukturu podle čl. I.6.1. Jsou vymezeny trasy cyklistické dopravy: 
- „EuroVelo 9“, 
- „Greenway K-M-W“, 
- „CS Brno - Vídeň“, 
- „KČT 5 - Jantarová“ (v řešeném území všechny 4 podél hranice s Žabčicemi), 
- cyklistický koridor krajské sítě „Brno - Vranovice - Dolní Věstonice - Lednice - Břeclav - 

Lanžhot - Kúty - Bratislava“ (v trase silnice III/41621), 
- regionální cyklistická trasa „Brněnská“ (v trase silnice II/381),  
- místní cyklistická trasa od návsi okolo rybníka na Nosislav. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Trasy cyklistické dopravy umísťovat zejména mimo vozovku silnic II. a III. třídy. 
 
I.4.2 Koncepce technické infrastruktury, včetně stanovení podmínek 
 
Pro technickou infrastrukturu je vymezen 1 druh stávajících ploch, s následujícím způsobem 
využití, které jsou v grafické části označeny zkratkou (podle čl. I.3.2): 
Ti plochy technické infrastruktury. 
Tyto plochy jsou určeny zejména pro technickou infrastrukturu, která má vlastní pozemek. 
Koncepce technické infrastruktury spočívá ve vymezení ploch pro zařízení technické 
infrastruktury a též ve vymezení koridorů pro vedení rozvodů inženýrských sítí a ploch pro 
protipovodňová opatření v řešeném území. 
Stávající plochy technické infrastruktury Ti jsou vymezeny zejména pro vodní zdroje 
skupinového vodovodu Vranovice na jižním a jihovýchodním okraji řešeného území a též pro 
čerpací a regulační stanice vody a plynu v zastavěném území. 
Zastavitelné plochy bydlení Z1-2 budou napojeny na technickou infrastrukturu z veřejného 
prostranství střední části ulice Žabčická a též z uličky Padělky. Pro tuto technickou infrastrukturu 
je zde vymezena zastavitelná plocha Z11 a veřejně prospěšná stavba vps 1. Zastavitelné plochy 
bydlení Z3-4 v lokalitě Díly za humny budou napojeny na technickou infrastrukturu z veřejného 
prostranství severního konce ulice Za humny. Pro toto technickou infrastrukturu je zde vymezena 
zastavitelná plocha Z12 a veřejně prospěšná stavba vps 2. 
Zastavitelné plochy občanského vybavení Z5-6 budou napojeny na nejbližší rozvody technické 
infrastruktury - plocha Z5 ze severního konce ulice Za kostelem (u rybníka) a plocha Z6 z části 
ulice Žabčická, která přiléhá ke hřbitovu. Zastavitelné plochy výroby a skladování Z8-9 vedle 
farmy budou napojeny na technickou infrastrukturu z jižního konce ulice Výhon přes plochy Du 
s účelovými komunikacemi. Plochy Z8-9 mohou být napojeny i z areálu farmy. Zastavitelná 
plocha bydlení Z14 bude napojena na technickou infrastrukturu z jižního konce ulice Vranovická, 
kde budou prodlouženy uliční řady podél silnice. 
Podél severního, východního a jižního okraje řešeného území jsou vymezeny poměrně rozsáhlé 
plochy  POP2 a POT5 protipovodňových opatření, které umožní rozliv a případnou akumulaci 
povrchových vod při povodních. Přes celé řešené území je vymezen koridor TV02 pro napojení 
vodovodu Vranovice na Vírský oblastní vodovod (viz níže). 
Technická infrastruktura je přípustná ve stávajících i zastavitelných plochách s rozdílným 
způsobem využití jako související podle čl. I.6.1. 
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Podmínky pro umísťování a využití společné pro následující články a) - f): 
- Rozvody technické infrastruktury budou umísťovány zejména v plochách dopravní 

infrastruktury a v plochách veřejných prostranství, podél komunikací či v plochách 
a koridorech veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury. 

- Technická infrastruktura v nezastavěném území (v krajině) je přípustným vyžitím v plochách 
s různým způsobem využití podle čl. I.6.1. 

 
a) Koncepce zásobování elektrickou energií 
Stávající trasy elektrického vedení 22 kV jsou v území stabilizované a nejsou na nich vymezeny 
změny. Umísťování elektrického vedení 22 kV, trafostanic 22/0,4 kV a distribučních rozvodů 
vedení 400/230 V je přípustné ve většině druhů ploch jako související technická infrastruktura 
podle čl. II.6.1. Koncepce zásobování elektrickou energií spočívá v postupném rozšiřování sítě 
rozvodů elektrické energie podle potřeby rozvoje obce i regionu. V plochách Vs jsou přípustné 
fotovoltaické elektrárny i střešní panely. V ostatních plochách v zastavěném území 
a v zastavitelných plochách jsou přípustné fotovoltaické či solární panely na střechách budov. 
 
b) Koncepce elektronických komunikačních zařízení a spojů 
Nejsou vymezeny změny v trasách elektronických komunikací, v trasách kabelových vedení či 
v dalších zařízení elektronických komunikačních sítí a spojů. Tato zařízení jsou přípustná ve 
většině druhů ploch jako související technická infrastruktura podle čl. I.6.1. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Pro umísťování vyšších staveb (např. základnových, posilovacích a retranslačních stanic) 

mobilních sítí či stanic televizního signálu jsou stanoveny podmínky prostorového 
uspořádání v článku I.6.2 ozn. a4, b3. 

 
c) Koncepce zásobování plynem 
Nejsou navrženy změny v zásobování obce plynem ani v plochách a trasách plynárenských 
zařízení - vysokotlakých plynovodů procházejících řešeným územím. Plynovody jsou přípustné 
ve většině druhů ploch jako související technická infrastruktura podle čl. I.6.1. Obec zůstává 
zásobena středotlakými částečně i nízkotlakými rozvody plynu provedenými od regulační stanice 
VTL/STL a od regulátorů plynu. Je vymezena plocha „technické infrastruktury Ti“ s regulační 
stanicí VTL plynu na konci ulice Vranovická. 
Přes střední část celého řešeného území prochází svazek pěti vysokotlakých tranzitních 
plynovodů s tlakem nad 40 barů a s ním související kabelové spoje, což je v ÚP respektováno. 
Koncepce zásobování plynem spočívá v postupném rozšiřování rozvodů plynu podle potřeby 
obce. Zastavitelné plochy budou zásobeny plynem zejména středotlakými rozvody. 
 
d) Koncepce zásobování pitnou vodou 
Nejsou navrženy změny v trasách vodovodů či v plochách stávajících vodárenských zařízení, 
které jsou přítomny v řešeném území. Na jižním a jihovýchodním okraji řešeného území jsou 
vymezeny plochy „technické infrastruktury Ti“ pro vodní zdroje skupinového vodovodu Vranovice 
včetně souvisejících staveb. 
Přísnotice zůstávají nadále napojeny na skupinový vodovod Židlochovice. Koncepce zásobování 
pitnou vodou spočívá v postupném rozšiřování vodovodní sítě podle potřeby obce.  
Vydatnost vodovodu bude posílena propojením a Vírský oblastní vodovod (viz odst. h). 
Zařízení a vedení vodovodu jsou přípustným vyžitím ve většině druhů ploch jako související 
technická infrastruktura podle čl. I.6.1. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Při rozšiřování vodovodu pro výstavbu v zastavitelných plochách bude třeba zohlednit 

kapacitní a tlakové možnosti skupinového vodovodu a vodovodní sítě. 
 
e) Koncepce odkanalizování 
Nejsou navrženy změny v trasách kanalizace, která je oddílná. Koncepce odkanalizování 
spočívá v odvedení splaškových odpadních vod mimo území obce do skupinové čistírny 
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odpadních vod v sousedních Žabčicích. Níže položené části zástavby jsou a budou 
odkanalizovány pomocí čerpacích stanic a výtlačné kanalizace. 
Koncepce odkanalizování spočívá v postupném rozšiřování kanalizace podle potřeby rozvoje 
zástavby obce. Odpadní vody ze zástavby v zastavitelných plochách Z1-6, Z8-9, Z14 budou 
odvedeny novými řady do stávajících uliční kanalizace. Povrchové vody z navržených veřejných 
prostranství v zastavitelných plochách Z11-12 budou odvedeny do dešťové kanalizace zaústěné 
do vodotečí. Zařízení a vedení kanalizace jsou přípustným využitím ve většině druhů ploch jako 
související technická infrastruktura podle čl. I.6.1. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Při umísťování kanalizace v nových lokalitách bude použit oddílný způsob. Odpadní vody 

budou odvedeny do splaškové kanalizace, povrchové vody budou přednostně likvidovány či 
zdrženy (akumulovány) v místě jejich vniku nebo odvedeny do vodotečí. 

- Při rozšiřování kanalizace pro zastavitelné plochy bude třeba zohlednit kapacitní možnosti 
kanalizační sítě. 

 
f) Koncepce snižování ohrožení v území povodněmi  
Jsou vymezeny plochy POP02 a POT05 pro protipovodňová opatření v lokalitách Padělky, 
Krejty, Díly za humny, Díly pod dědinou, Podrolní, Na dlouhých, Podkrajníky, Pícechy, Želízka, 
Termanec, Oulehlovy a podél hranice s Uherčicemi: 
POP02 plochy přírodě blízkého protipovodňového opatření - opatření na vodním toku Svratka, 
POT05 plocha technického protipovodňového opatření - řízená inundace Židlochovice a poldr 

Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka. 
Plochy POP02 i POT05 jsou v ÚP zpřesněny tak, aby nezasahovaly do zastavěného území na 
severním okraji obce, ani do zastavitelné plochy Z5. Pro opatření POP02 je vymezeno celkem 5 
ploch označených v jedn. částech řešeného území wpo 1-5 v článku I.7.2 a na výkrese č. 3. Pro 
opatření POT05 je vymezena 1 souvislá plocha označená wpo 6. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- V plochách protipovodňových opatření POP02 a POT05 bude mj. umožněn řízený rozliv 

a řízená akumulace povrchové vody při povodních. 
- V plochách POP02 a POT05 nebudou umísťovány stavby kromě staveb 

vodohospodářských, které budou usměrňovat akumulaci a odtok povrchové vody. 
- Protipovodňová opatření nebudou omezovat funkci silnice II/381. 
- Další podmínky jsou stanoveny plochám podílejícím se na odvodnění území v čl. I.6.1. 
 
g) Koncepce nakládání s odpady 
Systém nakládání s odpady se nemění. V nezastavěném území je vyloučeno umísťování 
trvalých staveb a zařízení pro nakládání s odpady. Sběrné odpadové dvory a kompostárny jsou 
přípustným využitím ve stávajících i zastavitelných plochách výroby a skladování ozn. Vs, (Vs) 
a Vz podle čl. I.6.1. Komunální odpad se bude odvážet na likvidaci mimo území obce. 
 
h) koridory pro technickou infrastrukturu 
Přes řešené území je vymezen návrhový koridor technické infrastruktury, který je převzat ze ZÚR 
JMK a je v ÚP zpřesněn jako tzv. průhledný koridor: 
TV02 koridor pro Vírský oblastní vodovod - napojení skupinového vodovodu Vranovice. 
Koridor je určen pro umístění stavby vodovodu vč. souvisejících vedlejších staveb. Koridor je 
vymezen o šířce 40 m na plochách s různým způsobem využití. Související stavby k vodovodu 
mohou být př. vymezeny i mimo zpřesněný koridor. 
Požadavky na využití koridoru: 
- Do doby realizace stavby vodovodu nebudou v ploše jeho koridoru umísťovány jiné stavby či 

prováděny změny v území, které by znemožnily nebo ztížily tuto stavbu. 
- Plochy koridoru po realizaci stavby podzemního vodovodu budou využity stávajícím 

převážně zemědělským způsobem podle druhů ploch vymezených v ÚP. 
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I.4.3 Koncepce občanského vybavení 
 
Pro jednotlivé druhy občanského vybavení jsou vymezeny plochy s následujícími způsoby 
využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami podle čl. I.3.2 (u návrhů na tuto plochu 
zkratkami v závorce): 
Ov plochy občanského vybavení - veřejné, 
Os, (Os) plochy občanského vybavení - sportovní, 
Oc, (Oc) plochy občanského vybavení - církevní, 
Om plochy občanského vybavení - myslivecké. 
Koncepce občanského vybavení spočívá ve vymezení stávajících areálů občanského vybavení v 
jejich současné poloze a ve vymezení zastavitelných ploch Z5-6 pro jejich rozšíření. 
Stávající plochy občanského vybavení Ov, Os, Oc jsou vymezeny pro veřejnou správu, pro 
školství, pro kulturu, pro sport, pro církevní stavby, pro prodej, pro veřejné stravování atd. 
Pro rozvoj občanského vybavení jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy: 
Z5 (Os) plocha občanského vybavení - sportovní v lokalitě pod hřištěm, 
Z6 (Oc) plocha občanského vybavení - církevní za hřbitovem vedle Malých Žabčic, 
Občanské vybavení je přípustným využitím i jiných ploch s rozdílným způsobem využití (např. 
ploch bydlení) podle článku I.6.1. 
Podmínky pro umísťování a využití: 
- Občanské vybavení nenaruší svým provozem a technickým zařízením užívání okolní 

zástavby či staveb ve vlastní ploše a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území. 
 
I.4.4 Koncepce veřejných prostranství 
 
Pro veřejná prostranství jsou vymezeny 2 druhy ploch s následujícími způsoby využití, které jsou 
označeny zkratkou podle čl. I.3.2 (u návrhů na tuto plochu zkratkou v závorce): 
Pk, (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace, 
Pz plochy veřejných prostranství - zeleň. 
Stávající plochy veřejných prostranství ozn. Pk jsou vymezeny v zastavěném území pro jeho 
dopravní obsluhu a zahrnují i pozemky technické infrastruktury. Obsahují zejména obslužné 
místní komunikace, průjezd silnice III/41621 přes zastavěné území, pěší komunikace, cyklistické 
trasy, přístupy ke stavbám a k pozemkům v zastavěném území. 
Stávající plochy Pz jsou vymezeny zejména pro veřejnou zeleň na centrální návsi, podél ulice Za 
kostelem a na konci ulice Za humny. 
Plochy veřejných prostranství (obojího druhu) umožní umísťování technické infrastruktury 
(inženýrských sítí) a jejich zařízení. Pro rozvoj veřejných prostranství jsou vymezeny zastavitelné 
plochy označené: 
Z11 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Padělky, 
Z12 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Díly za humny, 
Zastavitelné plochy Z11-12 jsou vymezeny pro doplnění obslužných místních komunikací 
a technické infrastruktury k zastavitelným plochám bydlení Z1-2 v lokalitě Padělky 
a k zastavitelným plochám Z3-4 v lokalitě Díly za humny. 
Spolu se zastavitelnými plochami bydlení Z3-4 je vymezena stávající plocha veřejného 
prostranství Pz v lokalitě Díly za humny o vyhláškou předepsané velikosti. Veřejná prostranství 
jsou přípustným využitím i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití podle článku I.6.1. 
 
I.5 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 

 
I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

a ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 
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a) Koncepce uspořádání krajiny 
Koncepce uspořádání krajiny vychází ve všech částech řešeného území ze stávajícího způsobu 
využití a z cílových kvalit krajiny. Toto využití je stabilizováno vymezenými plochami v krajině. 
Řešené území Přísnotic náleží do 2 krajinných celků podle ZÚR JMK: 
A) - Západní a střední část (vč. zastavěného území) je součástí Ořechovsko-vranovického 
krajinného celku (č. 21). Jsou zde vymezeny plochy převážně zemědělské orné polní. 
B) - Severní, východní, jihovýchodní a jižní část je součástí Dyjsko-svrateckého krajinného celku 
(č. 17). Jsou zde vymezeny i plochy lesní podél hranice řešeného území. 
Morfologie terénu je v obou částech krajiny stejně plochá (rovinatá) a v nezalesněných částech 
vyvolává potřebu opatření proti větrné erozi, což je v územním plánu zohledněno. Pro větrolamy 
jsou vymezeny plochy Zk a protierozní stromořadí mohou být součástí všech ploch 
zemědělských podle čl. I.6.1. 
  

A) Uspořádání západní a střední části řešené krajiny včetně zastavěného území 
Ve střední části řešené krajiny je vymezeno hlavní zastavěné území, ve kterém jsou vymezeny 
stávající plochy bydlení, plochy občanského vybavení, plochy výroby a skladování, plochy 
veřejných prostranství a též plochy zeleně sídelní. V návaznosti na hlavní zastavěné území jsou 
po jeho okraji vymezeny zastavitelné plochy Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14, které doplňují kompaktnost 
tvaru zastavěného území a nezasahují samostatně do volné krajiny. V bezprostředním okolí 
zastavěného území jsou vymezeny plochy „zemědělské - zahrady, sady a vinice Zz“, které 
oddělují (a chrání) hlavní zastavěné území od souvislých zemědělských ploch s ornou půdou. 
Od konce ulice Výhon je směrem na jih vymezena lineární plocha „vodní a vodohospodářská W“ 
pro místní potok Závistice směrem k jižnímu okraji řešeného území. Podél pravého břehu 
Závistice je vymezen pás „zeleně krajinné Zk“ a stabilizovaná plocha „lesní Ls“, ve které je 
vymezeno biocentrum ÚSES. Vedle střední části tohoto lesního porostu je vymezeno malé 
zastavěné území s mysliveckou chatou a bažantnicí a je zde navržena plocha zeleně krajinné 
(Zk4) pro rozšíření biocentra. V korytě toku Závistice a jeho pravobřežních porostech je vymezen 
lokální biokoridor ÚSES. 
Západním okrajem řešeného území prochází železniční trať č. 250, pro kterou je vymezena 
plocha „dopravní infrastruktury - drážní Dz“ a za železnicí je vymezena plocha pro vinice Zz. 
Uprostřed prostoru mezi železnicí a potokem Závistice je vymezena lineární plocha „dopravní 
infrastruktury - silniční Ds“ pro silnici III/4162, která prochází řešeným územím směrem k jihu. 
Na západním okraji řešeného území je vymezena návrhová plocha „zeleně krajinné (Zk8)“ pro 
založení větrolamu mezi stávající účelovou komunikací s cyklotrasou a památkou Smírčí kříž. 
V ostatních částech západní části A) řešené krajiny jsou vymezeny plochy „zemědělské - orné 
polní Zp“ pro zemědělskou rostlinnou výrobu. To v lokalitách Zadní díly, Prostřední díly, Přední 
díly, Smírčí Kříž, Klínky, Rokytovy, Závistě, Pod Závistěma, Želízka a Oulehla. V lokalitě Želízka 
je vymezena lineární plocha zeleně krajinné pro stávající větrolam. 
 

B) Uspořádání severní, východní, jihovýchodní a jižní části řešené krajiny 
Tyto části krajiny se nacházejí v záplavovém území Svratky. Jedná se o údolní nivu vodních toků 
Svratka, Šatava a jejích přítoků vč. potoka Přísnotická strouha. Říčka Šatava tvoří část západní 
hranice se sousední obcí Nosislav až k hranici s Uherčicemi na jihovýchodním okraji řešeného 
území a je pro ni vymezena stabilizovaná plocha „vodní a vodohospodářská W“. Podél hranice 
s Nosislaví jsou lesní porosty tzv. Knížecího lesa se společenstvy původních lužních lesů, které 
jsou chráněny jako významné krajinné prvky. Pro porosty Knížecího lesa jsou vymezeny 
stávající plochy „lesní Ls“, které jsou podél hranice řešeného území doplněny plochami „zeleně 
krajinné Zk“ a částečně též plochami „zemědělskými - zatravněnými Zt“. Z důvodu ochrany před 
povodněmi jsou v této části krajiny B) vymezeny plochy protipovodňových opatření POP02 a 
POT05, kde bude umožněn rozliv vody a bude umožněna řízená akumulace povrchové vody při 
povodních. Způsob využití pozemků v plochách POP02 a POT05 se nemění - jsou zde 
vymezeny zejména plochy „zemědělské - orné polní Zp“ a plochy „lesní Ls“. Může zde být 
(s ohledem na možné povodně a na akumulaci vod) způsob využití území omezen. Řešení 
krajiny B) lze rozdělit na 3 části: 
Řešení severní části B) 
V severní části krajiny B jsou vymezeny stávající plochy „vodní a vodohospodářské W“ pro potok 
Přísnotická strouha, rybník Lhéta a plochy „lesní Ls“ pro přiléhající lesní porosty. Za rybníkem 
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se nachází malá část hlavního zastavěného území, kde je vymezena plocha „občanského 
vybavení - sportovní Os“ pro hřiště a zastavitelná plocha Z5 (Os) pro rozšíření sportoviště nebo 
pro jeho zázemí. Severně za hřištěm a v lokalitě Krejty jsou vymezeny plochy návrhu zeleně 
krajinné (Zk1), (Zk6), (Zk7) a plocha s návrhem na plochu vodní (W1) pro založení biocentra LBC 2 
a dále biokoridorů LBK1 a LBK 5 ÚSES. Jsou zde vymezeny stávající plochy „zemědělské - orné 
polní Zp“ v lokalitách Krejty a u Knížecího lesa. 
Řešení východní části B) 
Podél hranice se sousední obcí Nosislav v návaznosti na vodní tok Šatavy jsou v krajině B 
vymezeny plochy „lesní Ls“, plochy „zeleně krajinné Zk“ a biokoridor LBK 2 ÚSES. 
Mimo lesní plochy Knížecího lesa jsou vymezeny plochy „zemědělské - orné polní Zp“ 
v lokalitách Díly za humny, Díly pod dědinou, Podrolní, Na dlouhých, Podkrajníky, Pícechy 
a Želízka. V této zemědělské část krajiny je vymezena lineární plocha „vodní a vodohospodářská 
W“ pro pravobřežní přítok Šatavy, která je doprovázena pruhem plochy „zeleně krajinné Zk“ tak, 
aby zde byla krajina více segmentovaná. 
Řešení jihovýchodní a jižní části B) 
V jihovýchodní a jižní části krajiny řešeného území je vymezena lineární plocha „dopravní 
infrastruktury - silniční Ds“ pro silnici II/381. Dále jsou zde vymezeny plochy „technické 
infrastruktury Ti“ pro vodní zdroje Vranovice. Mezi lokalitami Oulehla a Termanec je vymezena 
plocha „lesní Ls“ a plocha „zeleně krajinné Zk“ ve funkci větrolamu a zasakovacího pásu. 
Podél hranice se sousedními obcemi Nosislav a Uherčice jsou v návaznosti na vodní tok Šatavy 
vymezeny návrhové plochy „zeleně krajinné (Zk2-3)“ a biokoridor LBK 2 ÚSES. Mimo zmíněné 
plochy jsou vymezeny stávající plochy „zemědělské - orné polní Zp“ v lokalitách Termanec, 
Oulehlovy a mezi silnicí II/381 a hranicí obce Uherčice. 
 
b) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a ploch změn v krajině 
Pro uspořádání krajiny jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití a plochy změn 
v krajině označené zkratkou podle čl. I.3.2 (u návrhů na tyto plochy zkratkou v závorce): 
Zk, (Zk1-8) plochy zeleně krajinné, 
Zz plochy zemědělské - zahrady, sady a vinice, 
Zt plochy zemědělské - zatravněné, 
Zp plochy zemědělské - orné polní, 
Ls plochy lesní, 
W, (W1) plochy vodní a vodohospodářské. 
 

Pro tranzitní dopravu a přístup k pozemkům jsou v krajině vymezeny plochy dopravní 
infrastruktury označené v grafické části zkratkami podle čl. I.6.1: 
Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní, 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční, 
Du plochy dopravní infrastruktury - účelové. 
 

Jako plochy změn v krajině jsou vymezeny následující změny způsobu využití ploch 
zemědělských Zp pro způsoby využití (uvedené zkratkou v závorce) podle čl. I.3.2: 
 

(Zk1-7) 7 ploch s návrhem na zeleň krajinnou pro doplnění prvků LBC 1-2, LBK 1, LBK 3-5 
ÚSES v lokalitách Krejty, podél Šatavy, Termanec, u myslivecké chaty, za hřištěm 
a podél Závistice, 

(Zk8) návrh plochy zeleně krajinné pro založení větrolamu v lokalitě Smírčí kříž, 
(W1) návrh plochy vodní a vodohospodářské pro mokřad a tůně jako součást biocentra LBC 

2 ÚSES za hřištěm v lokalitě Krejty. 
Současné využití v plochách vymezených změn neznemožní navrhovanou změnu. 
 
c) Podmínky pro využití ploch v krajině 
- Neumísťovat v krajině způsoby využití, které by mohly mít negativní vliv na čistotu hlavních 

složek životní prostředí - na půdu, vodu a ovzduší, zejména neumísťovat v území plochy pro 
skladování odpadů. 

- Respektovat kulturní zemědělskou krajinu zejména v částech s hodnotným zemědělským 
půdním fondem mimo zastavěné území a mimo plochy navržených změn. 
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- Plochy zemědělské - orné polní Zp doplňovat o protierozní stromořadí a travnaté zasakovací 
pásy, které zvýší schopnost půdy zadržet vodu v krajině a které zvýší její segmentaci 
(členění) s příznivým dopadem na vodní režim, proti větrné erozi a též s ohledem na 
příznivější vzhled krajiny. 

- Respektovat a zachovat plochy lesní vč. na ně navazující plochy zeleně krajinné s vyšší 
ekologickou hodnotou, zejména podél hranice se sousední obcí Nosislav. 

- Nezmenšovat podíl zahrad, sadů a vinic v plochách uvnitř a v blízkosti hlavního 
zastavěného území. 

- Respektovat a podle potřeby doplňovat dopravní přístupnost pozemků v krajině. 
- Doplňovat stromořadí podél silnic a účelových komunikací v plochách Ds, Du, Zp, dále podél 

železnice v ploše Dz a v plochách vodních W. 
- Provádět revitalizaci vodních toků, zejména doplňovat jejich pobřežní porosty krajinnou 

zelení a obnovovat tůně na vodních tocích. 
 
I.5.2 Koncepce územního systému ekologické stability 
 
a) Řešení územního systému ekologické stability 
Řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) zahrnuje vymezení 7 prvků (částí) na 
lokání úrovni. Prvky regionálního či nadregionálního ÚSES nejsou v řešeném území vymezeny. 
Prvky vymezeného lokálního ÚSES navazují na prvky zapojené do lokálního i do regionálního 
SES vymezeného na území sousední Nosislavi a Uherčic v porostech Knížecího lesa. 
Jsou vymezeny 2 lokální biocentra ozn. LBC 1-2 a je vymezeno 5 lokálních biokoridorů ozn. LBK 
1-5. Vymezený lokální ÚSES tvoří v řešeném území 3 hydrofilní a částečně mezofilní a smíšené 
větve, které se vážou na vodní toky, na jejich pobřežní porosty a na lesní společenstva v blízkosti 
vodních toků: 
- Hydrofilní větev vodního toku Šatavy procházející přerušovaným způsobem podél hranice 

se sousední Nosislaví a Uherčicemi. Větev tvoří 3 kratší lokální biokoridory LBK 1, LBK 2 
a LBK 3. Tyto koridory na sebe v Přísnoticích navzájem nenavazují, protože jejich 
pokračující části jsou vymezeny mimo řešené území. U LBK 1-2 se jedná o doplnění šířek 
lokálních biokoridorů vymezených podél hranice s Nosislaví. Biokoridor LBK 3 je vymezen v 
celé šířce, protože část Šatavy zde protéká jihovýchodní částí řešeného území u hranice s 
Uherčicemi. 

- Hydrofilní a částečně mezofilní větev Závistice, která začíná cca uprostřed řešeného území 
(u hlavního zastavěného území) a pokračuje podél vodoteče směrem na jih. Větev je 
koncová a tvoří ji lokální biocentrum LBC 1 s návrhem na mezofilní rozšíření LBC 1 (vedle 
myslivecké chaty s bažantnicí) a lokální biokoridor LBK 4 vymezený v břehových porostech 
podél toku Závistice směrem do sousedních Vranovic. 

- Hydrofilní a částečně mezofilní větev za hřištěm, kterou je třeba založit. Větev tvoří navržené 
lokální biocentrum LBC 2, jehož součástí bude mokřad s tůněmi těsně za stávajícím hřištěm 
a navržený lokální biokoridor LBK 5, který tuto koncovou větev napojí na prvky lokálního 
ÚSES vymezené v Knížecím lese na území Nosislavi. Tato větev umožní vodní plochu 
a omezí současnou zamokřenost hřiště. 

Části ploch prvků lokálního ÚSES jsou vymezeny jako funkční a ty jsou tvořeny stávajícími 
plochami „lesními Ls“, plochami „zeleně krajinné Zk“ či plochami „vodními a vodohospodářskými 
W“. Chybějící (zatím nefunkční) části prvků ÚSES jsou vymezeny v plochách zemědělských 
s návrhem změny na plochy „zeleně krajinné (Zk1-7)“. 
Cílová společenstva jednotlivých větví a prvků ÚSES včetně konkrétních druhů dřevin a travin 
zeleně krajinné pro jejich doplnění, budou specifikována v následných projektech. 
 
b) Vymezené prvky územního systému ekologické stability 
Jsou vymezeny následující prvky ÚSES, které jsou označeny LBC 1-2, LBK 1-5 s následujícími 
názvy, biografickou úrovní a cílovými typy společenstev: 
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označení zkratkou, název 

prvku ÚSES (lokalita): 

úroveň 

a druh prvku: 

cílový 

typ společenstva: 

LBC 1  Závistice lokální biocentrum hydrofilní, mezofilní 

LBC 2  za hřištěm v lokalitě Krejty lokální biocentrum hydrofilní, mezofilní 

LBK 1  podél Šatavy v lokalitě Krejty lokální biokoridor hydrofilní 

LBK 2  podél Šatavy v lok. Na dlouhých lokální biokoridor hydrofilní 

LBK 3  Šatava v lokalitě Termanec lokální biokoridor hydrofilní 

LBK 4  podél Závistice lokální biokoridor hydrofilní 

LBK 5  za hřištěm ke Knížecímu  lesu lokální biokoridor mezofilní 

 
c) Vymezené plochy zeleně krajinné pro územní systém ekologické stability 
Pro doplnění či založení prvků ÚSES jsou vymezeny následující plochy se změnou 
zemědělských pozemků na zeleň krajinnou označené zkratkami (Zk1-7): 
 

označení 
ploch: 

navržený způsob využití plochy, 
doplňovaný prvek ÚSES a lokalita: 

(Zk1) plocha zeleně krajinné pro doplnění biokoridoru LBK 1 
podél Šatavy v lokalitě Krejty 

(Zk2) plocha zeleně krajinné pro doplnění biokoridoru LBK 3 
u Šatavy v lokalitě Termanec 

(Zk3) plocha zeleně krajinné pro doplnění biokoridoru LBK 3 
podél Šatavy u hranice s Uherčicemi 

(Zk4) plocha zeleně krajinné pro rozšíření LBC 1 
u myslivecké chaty v lokalitě Závistice 

(Zk5) plocha zeleně krajinné pro doplnění biokoridoru LBK 4 
podél Závistice v lokalitě Oulehlovy 

(Zk6) plocha zeleně krajinné pro založení biocentra LBC 2 
za hřištěm v lokalitě Krejty 

(Zk7) plocha zeleně krajinné pro založení biokoridoru LBC 5 
v lokalitě za hřištěm ke Knížecímu lesu 

 
d) Podmínky pro využití v plochách územního systému ekologické stability 
- V plochách zahrnutých do ÚSES nebude snižována přírodní hodnota lokality (např. 

umístěnou stavbou, skládkou, těžbou, zintenzivněním hospodaření s půdou apod.). 
- Do doby realizace chybějících částí ÚSES (tj. do realizace zeleně krajinné v požadovaném 

cílovém typu společenstva) bude možno dotčené pozemky využívat stávajícím způsobem 
při splnění podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti budoucí 
části ÚSES, tzn., že zůstane min. zachována současná ekologická hodnota plochy. 

 
I.5.3 Koncepce prostupnosti krajiny, včetně dopravní a technické infrastruktury 
 
a) Dopravní prostupnost krajiny 
Pro průjezd řešené krajiny automobilovou dopravou jsou vymezeny plochy „dopravní 
infrastruktury - silnice Ds“, ve kterých jsou umístěny silnice II/381 a III/41621 (silniční doprava 
prochází též zastavěným územím v plochách veřejných prostranství - komunikace Pk). 
Západním cípkem krajiny prochází železniční trať č. 250, pro kterou je vymezena plocha 
„dopravní infrastruktury - drážní Dz“. 
Mimo silnice je prostupnost krajiny zajištěna sítí účelových komunikací umístěných zejména ve 
vymezených plochách „dopravní infrastruktury - účelové Du“. V těchto plochách lze umísťovat 
i koridory cyklistické dopravy a turistické trasy. Za účelem zlepšení prostupnosti krajiny jsou 
vymezeny trasy nových účelových komunikací: 
- okolo stávajícího hřiště na severním okraji obce, 
- podél navrženého větrolamu ke Smírčímu kříži, 
- z konce ulice Výhon přes výrobní areál na jih k myslivecké chatě a bažantnici, 
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- okolo zastavitelné plochy Z9 v lokalitě za farmou. 
Účelové komunikace jsou přípustným využitím i jiných ploch s rozdílným způsobem využití 
v krajině jako související dopravní infrastruktura podle článku I.6.1 (zejména ploch 
zemědělských) a nemusejí pro ně být v katastru či v ÚP vymezeny samostatné plochy. 
Bariéru prostupnosti krajiny pro lidi i pro faunu tvoří zejména vyvýšené drážní těleso s železniční 
tratí na západním okraji řešeného území. Prostupnost železnice je dostatečně řešena mostem 
a v něm procházející účelovou komunikací. V jiných částech je prostupnost krajiny pro chodce 
a pro volně žijící živočichy omezena jen oplocenými částmi zastavěného území a vodními toky. 
 
b) Technická infrastruktura v krajině 
Řešenou krajinou prochází svazek pěti tranzitních vysokotlakých plynovodů, zásobovací 
vysokotlaký plynovod a venkovní vedení 22 kV elektrické energie, pro které nejsou vymezeny 
samostatné plochy. Plynová vedení jsou podzemní, elektrické vedení je nadzemní a jimi dotčené 
pozemky lze využívat podle vymezených druhů ploch, zejména pro zemědělství. To s omezením 
podle platných předpisů těchto vedení. V jihovýchodní a jižní části řešené krajiny se nacházejí 
území vodních zdrojů Vranovice, pro které jsou vymezeny plochy „technické infrastruktury - 
inženýrská zařízení Ti“. 
V krajině je vymezen návrhový koridor technické infrastruktury TV02 „koridor pro Vírský oblastní 
vodovod - napojení skupinového vodovodu Vranovice“. Umísťování další technické infrastruktury 
je přípustným využitím druhů ploch v krajině podle čl. I.6.1. 
 
I.5.4 Koncepce protierozních opatření a ochrany před povodněmi 
 
a) Koncepce protierozních opatření 
Koncepce protierozních opatření spočívá v udržení přijatelného vodního režimu, pro který jsou 
v řešeném území vymezeny plochy „vodní a vodohospodářské“ ozn. W“. V řešeném území 
budou respektovány hlavní odtokové trasy odvodnění, kterými jsou říčka Šatava a její přítoky 
Přísnotická strouha, Závistice a bezejmenný pravobřežní přítok Šatavy.  
Dále jsou v krajině vymezeny stávající plochy „lesní Ls“, „zeleně krajinné Zk“, které též plní funkci 
ochrany proti vodní a větrné erozi. Podél vodních toků jsou vymezeny pásy plochy Zk pro 
pobřežní zeleň. V lokalitě Želízka je vymezena stabilizovaná plocha Zk pro větrolam. V lokalitě 
Smírčí kříž je navržena plocha „zeleně krajinné (Zk8)“ pro založení větrolamu, který může v rámci 
ploch Zp pokračovat směrem k silnici. Změny ploch zemědělských na „zeleň krajinnou (Zk1-7)“ 
pro doplnění či založení prvků ÚSES budou v krajině plnit též funkci protierozní. Pro snížení 
erozního ohrožení lze měnit způsob využití ploch podle čl. I.6.1. Zejména v plochách 
zemědělských (ale i v jiných) lze umísťovat odvodňovací příkopy, protierozní meze, průlehy 
a stromořadí. 
 
b) Koncepce ochrany území před povodněmi 
S ohledem na záplavové území nedaleké Svratky i na ploché území v nivě Svratky a Šatavy jsou 
v krajině vymezeny plochy protipovodňových opatření: 
POP02 plochy přírodě blízkého protipovodňového opatření - opatření na vodním toku Svratka 

(wpo 1-5), 
POT05 plocha technického protipovodňového opatření - řízená inundace Židlochovice a poldr 

Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka (wpo 6). 
V plochách POP02 a POT05 budou umožněny vodohospodářské stavby proti povodním a bude 
umožněn rozliv a akumulace povrchové vody při povodních. V dotčených plochách lze využívat 
pozemky podle druhů vymezených ploch pro zemědělství, lesnictví, atd. s podmínkami, které 
jsou stanoveny v čl. 1.4.2.f), v čl. I.6.1 a I.6.2. Umísťování dalších protipovodňových opatření je 
přípustným využitím druhů ploch v krajině podle čl. I.6.1. 
 
I.5.5 Koncepce rekreace 
 
Nejsou vymezeny plochy rekreace. Rekreace je přípustným či podmíněně přípustným způsobem 
využití druhů ploch podle článku I.6.1, zejména ploch „bydlení - venkovského Bv“ a ploch 
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„občanského vybavení - sportovních Os“. V lokalitě Díly za humny je podél lesa a Šatavy 
vymezena stabilizovaná plocha „zemědělská - zahrady, sady a vinice Zz“ pro zahrádkářskou 
kolonii, kde jsou přítomny i zahrádkářské chatky. 
V řešeném území je přípustná nepobytová (zahrádkářská, turistická a cyklistická) rekreace. 
 
I.5.6 Koncepce dobývání ložisek nerostných surovin 
 
Nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerostných surovin. 
 
I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího 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 stanovení 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) 

 
I.6.1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití těchto 
ploch (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona) 

 
a) Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 

Funkční podmínky využití ploch 
 

Funkční podmínky využití jednotlivých druhů ploch jsou stanoveny pomocí přípustnosti účelu 
využití. To pro stávající plochy i pro plochy s návrhem změny na jiné využití (se zkratkou 
v závorce) stejně. Přitom platí, že: 
Hlavní využití plochy - určuje převažující způsob využití, pro který je plocha určena. 
Přípustné využití plochy - určuje přípustné využití plochy, který odpovídá druhu plochy. 
 
Podmíněně přípustné využití plochy - určuje využití plochy, které je podmíněno konkrétní 

podmínkou či podmínkami, které je nutno splnit. 
Nepřípustné využití plochy - určuje nepřípustné využití plochy. Za nepřípustné je třeba považovat 

i to (třeba níže neuvedené), co by mohlo narušit hlavní využití plochy. 
Dále jsou pro plochy s rozdílným způsobem využití (ať stávající či navržené) stanoveny 
„společné podmínky“ a „podmínky prostorového uspořádání“ uvedené u jednotlivých druhů ploch 
v níže uvedeném přehledu písmeny velké a malé abecedy: 
Společné podmínky způsobu využití - omezují způsob využití druhů ploch, jsou označené 

velkými písmeny A - H a jsou specifikovány v následujícím odstavci. 
 

Podmínky prostorového uspořádání - jsou u jednotlivých druhů ploch označeny malými 
písmeny s čísly: a1-4, b1-3, c1, d1-4, e1-3, f. Tyto podmínky jsou specifikovány 
v následujícím článku I.6.2 „Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu“. 

 

Koncepční podmínky využití zastavitelných ploch 
 

Vymezeným zastavitelným plochám jsou stanoveny tyto koncepční podmínky pro změny 
v území označené římskými číslicemi v tabulce článku I.3.3: 
I) V zastavitelných plochách Z1-4, Z11-12 v lokalitách Padělky a Díly za humny bude 

dodržena stavební uliční čára a dělení pozemků veřejného prostranství podle výkresu č. 4 
s prvky regulačního plánu. 

II) Pro bydlení v zastavitelných plochách Z1-2 v lokalitě Padělky bude třeba rozšířit dopravní a 
technickou infrastrukturu v ploše Z11 (Du). Infrastruktura zde bude doplněna před realizací 
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nebo současně s realizací výstavby domů v přiléhající části. 
III) Pro bydlení v zastavitelných plochách Z3-4 v lokalitě Díly za humny bude třeba vybudovat 

dopravní a technickou infrastrukturu v ploše Z12 (Du). Infrastruktura zde bude provedena 
před nebo současně s realizací výstavby domů v přiléhající části. 

IV) V zastavitelné ploše Z5 pro sport v lokalitě za hřištěm nebudou umísťovány nadzemní 
stavby, které by mohly bránit případnému odtoku povrchových vod. 

V) Pro bydlení v zastavitelné ploše Z14 na konci ul. Vranovická je stanovena podmínka 
provedení hlukového posouzení dopadů dopravního provozu silnice III/41621 na zdraví, 
z něhož mohou vyplynout technické požadavky na umísťované rodinné domy. 

UPOZORNĚNÍ: 
V částech zastavitelných ploch Z5, Z8-9, Z14, dotčených ochrannými či bezpečnostními pásmy 
dopravní a technické infrastruktury může být jejich zastavění omezeno podle předpisů. 
V souladu s legislativou bude v zastavitelných plochách minimalizováno skutečné dotčení 
změdělské půdy a výsadbou zeleně bude zabraňováno erozi nezpevněných ploch. 
 

Společné podmínky využití ploch 
 

A Dosavadní způsob využití ploch nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit navrženou změnu 
jejich budoucího využití. 

B Způsob využití ploch nesmí narušit svým provozem či technickým zařízením užívání 
okolních ploch a staveb a nesmí snížit kvalitu okolního prostředí vč. kvality ovzduší. 

C Při umísťování zdrojů hluku v plochách musí být respektovány chráněné prostory staveb 
podle hygienickými limitů (to i s ohledem na možnou kumulací jednotlivých zdrojů hluku). 

D Chráněné prostory budou navrhovány do území zatíženého zdroji hluku (tj. v blízkosti 
komunikací a stacionárních zdrojů hluku) s podmínkou prokázání splnění limitů v oblasti 
hluku a vibrací v následných řízeních. 

E V plochách se nepřipouští výstavba věžových větrných elektráren a skládky odpadů. 
F V plochách lze umisťovat jen stavby a zařízení, které negativně neovlivní zájmy 

vojenského letectva a obrany státu, zejména z hlediska jejich výšky nad terénem. 
G Nelze zastavovat hlavní odtokové trasy odvodnění takovými objekty, které by narušily 

systém odvodnění území. To s výjimkou vodohospodářských staveb a opatření. Lze ale 
realizovat revitalizaci vodních toků. 

 
H V plochách nacházejících se v záplavovém území nejsou přípustné stavby a sklady látek 

ohrožujících kvalitu vody. 
 
b) Stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
 
Nejsou vymezeny plochy, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v § 18, odstavci 5 stavebního zákona v nezastavěném území. 
 
c) Funkční podmínky jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Bv, (Bv)  plochy bydlení - venkovské 
Hlavní využití plochy: 
- bydlení ve venkovském prostředí, zejména v rodinných domech. 
Přípustné využití plochy: 
- rodinné domy, bytové domy, individuální garáže, vodní nádrže do 100 m2, související 

dopravní a technická infrastruktura (místní, účelové a pěší komunikace), veřejná 
prostranství, stavby související s bydlením, zeleň, dvory a zahrady. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další stavby a zařízení za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí (zejména hlukem, prachem, 

zápachem, zvýšenou dopravní zátěží) a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, 

- penziony a stavby pro rodinnou rekreaci (např. rekreační chalupy) za podmínky, že budou 
dopravně napojeny na kapacitně vyhovující veřejnou komunikaci, budou mít parkovací stání 
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na vlastním pozemku, budou mít vyřešeno nakládání s odpady, odkanalizování 
a odvodnění, 

- občanské vybavení a služby (např. obchodní prodej, nehlučné řemeslné provozovny, 
zdravotnické a sociální služby, veřejné stravování) za podmínky, že jejich celková plocha 
(vč. zpevněných ploch a parkovacích stání) nebude větší než 500 m2 a že svým 
provozováním (zejména hlukem, prachem, zápachem, zvýšenou dopravní zátěží apod.) 
nesníží kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního území. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby a zařízení pro výrobu a skladování, dopravní a technická infrastruktura 

nesouvisející s využitím plochy či s okolním územím. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: A, B, C, D, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b1, b2, b3, c1, d1, d2, e1, f. 
Plochy s navrženou změnou na (Bv): Z1, Z2, Z3, Z4, Z14. 
 
Ov  plochy občanského vybavení - veřejné 
Hlavní využití plochy:  
- občanské vybavení sloužící zejména pro veřejnost. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení občanského vybavení pro samosprávu, pro vzdělání a výchovu, pro 

sociální služby, pro zdravotnictví, pro penziony, domovy důchodců, pro kulturní zařízení, pro 
obchodní prodej, pro tělovýchovu, pro veřejné stravování, pro služby, pro ochranu 
obyvatelstva, administrativní budovy, požární zbrojnice, 

- související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a veřejná zeleň, 
související garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- služební byt za podmínky, že je součástí stavby nebo areálu občanského vybavení (majitel, 

správce, vrátný či ostraha), 
- sklady zboží související s umístěným zařízením, řemeslné provozovny a provozovny dalších 

služeb za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání 
ostatních staveb ve svém okolí, či nesníží kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního 
území. 

Nepřípustné využití plochy:  
- zejména stavby a zařízení pro výrobu a skladování, dopravní a technická infrastruktura 

nesouvisející s využitím plochy či s okolním územím. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, C, D, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a4, b1, b3, e1. 
Plochy s navrženou změnou na (Ov): nejsou. 
 
Os, (Os)  plochy občanského vybavení - sportovní 
Hlavní využití plochy: 
- občanské vybavení určené pro sportovní aktivity. 
Přípustné využití plochy: 
- venkovní sportoviště, stavby pro sport, tělovýchovu a veřejnou rekreraci (koupaliště, 

rekreační louky) vč. souvisejícího vybavení (např. šatny, sklady sportovních potřeb, 
klubovny, bufety, kulturní pódia), 

- související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň, 
související (přiměřeně kapacitní) garáže a parkoviště aut, protipovodňová opatření. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- služební byt za podmínky, že je součástí stavby nebo areálu občanského vybavení (majitel, 

správce, vrátný či ostraha), 
- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy (např. koupaliště, cvičiště psů, sportovní střelnice) a za podmínky, že svým 
provozováním či technickým zařízením nenaruší užívání staveb a ploch ve svém okolí 
a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního území. 
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Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby a zařízení pro výrobu a skladování, stavby pro bydlení, dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s využitím plochy či s okolním územím. 
Využití zastavitelné plochy Z5: plocha Z5 má omezenou zastavitelnost podle čl. I.6.2 d4). 
Společné podmínky způsobu využití ploch: A, B, C, E, F, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a4, b3, e1, d4. 
Plochy s navrženou změnou na (Os): Z5. 
 
Oc, (Oc)  plochy občanského vybavení - církevní 
Hlavní využití plochy: 
- církevní stavby a veřejná pohřebiště. 
Přípustné využití plochy: 
- kostely, fary s bytem, kaple, modlitebny, hřbitovy, kolumbária, obřadní síně, urnové háje, 

popř. další stavby související s provozem hřbitova nebo s provozem církevních zařízení, 
- související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň, 

související (přiměřeně kapacitní) garáže a parkoviště aut. 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- není stanoveno.  
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro výrobu a skladování, stavby pro bydlení, sport a rekreaci, dopravní 

a technická infrastruktura nesouvisející s využitím plochy či s okolním územím. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: A, B, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a3 (pro plochu Z6), a4, b1, b3, e1. 
Plochy s navrženou změnou na (Oc): Z6. 
 
Om  plochy občanského vybavení - myslivecké 
Hlavní využití plochy: 
- občanské vybavení určené pro myslivost. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby pro myslivost (chata mysliveckého sdružení), bažantnice, odchovny mladé zvěře 

a s nimi související stavby a zařízení, související dopravní a technická infrastruktura, zeleň, 
související (přiměřeně kapacitní) garáže a parkoviště aut a zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další zařízení (např. myslivecké střelnice, klubovny a společenské místnosti se zázemím, 

služební byt, související sklady) za podmínky, že svým provozováním či technickým 
zařízením nenaruší kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního území. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro průmyslovou výrobu, dopravní a technická infrastruktura nesouvisející 

s využitím plochy či s okolním územím. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a4, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Om): nejsou. 
 
Vs, (Vs)  plochy výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba 
Hlavní využití plochy: 
- průmyslová a řemeslná výroba. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování - zejména pro lehkou průmyslovou a pro 

řemeslnou výrobu, popř. pro rostlinnou výrobu vč. zpracování potravin, provozovny služeb, 
související správní budovy, sklady, technologická zařízení, opravny techniky, související 
čerpací stanice pohonných hmot, odpadové sběrné dvory, kompostárny, fotovoltaické 
elektrárny, související zařízení pro zaměstnance vč. jejich stravování, 

- související dopravní a technická infrastruktura, izolační zeleň (stromořadí podél oplocení či 
směrem k obytným plochám), související přiměřeně kapacitní garáže a parkoviště aut vč. 
nákladních aut a jiné v ploše používané techniky. 
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Podmíněně přípustné využití plochy: 
- služební byt za podmínky, že je součástí stavby nebo areálu výroby a skladování (majitel 

firmy, správce, vrátný či ostraha), 
- prodejny vyráběných produktů, ubytovny pro zaměstnance za podmínky, že tyto souvisejí 

s umístěnou výrobou či s provozem umístěným v ploše. 
- zemědělská živočišná výroba jen za podmínky, že její negativní vliv na okolní stavby 

a plochy nepřekročí hranice pozemku této výroby. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení (rodinné a bytové domy), stavby pro rekreaci, dopravní 

a technická infrastruktura nesouvisející s využitím plochy či s okolním územím. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: A, B, C, D, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a4, b1, b3, d3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Vs): Z8, Z9. 
 
Vz  plochy pro výrobu a skladování - zemědělská výroba 
Hlavní využití plochy: 
- zemědělská živočišná a rostlinná výroba. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování - zejména pro zemědělskou živočišnou 

a rostlinnou výrobu vč. prvovýroby potravin (např. obilí), pro průmyslovou a řemeslnou 
výrobu, související správní budovy, sklady, technologická zařízení, opravny techniky, 
související čerpací stanice pohonných hmot, související odpadové hospodářství, sběrné 
dvory a kompostárny, související zařízení pro zaměstnance vč. jejich stravování, 

- související dopravní a technická infrastruktura, izolační zeleň a stromořadí zejména podél 
oplocení, související (přiměřeně kapacitní) garáže a parkoviště aut vč. nákladních aut 
a další umístěné techniky. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- služební byt za podmínky, že je součástí stavby nebo areálu výroby a skladování (majitel 

firmy, správce, vrátný či ostraha), 
- prodejny vyráběných produktů, za podmínky, že tyto souvisejí s umístěnou výrobou či 

s provozem umístěným v ploše. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení (rodinné a bytové domy), stavby pro rekreaci, dopravní 

a technická infrastruktura nesouvisející s využitím plochy či s okolním územím. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, C, D, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a4, b3, d3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Vz): nejsou. 
 
Ti  plochy technické infrastruktury 
Hlavní využití plochy: 
- technická infrastrukrura s nárokem na vlastní pozemek. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a s nimi provozně související zařízení či vedení technické infrastruktury, např. pro 

vodní zdroje, vodojemy, čerpací stanice, pro objekty kanalizace, čistírny odpadních vod, pro 
trafostanice, pro slaboproudé a elektronické komunikace (např. mobilní operátory, televizní 
signál), pro regulační stanice a zařízení plynovodů, produktovodů apod., 

- související dopravní a technická infrastruktura, pozemky zeleně, protipovodňová opatření. 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- kapacitně přiměřené služební garáže a parkoviště aut či techniky za podmínky, že tyto 

souvisejí s umístěnými stavbami či zařízeními technické infrastruktury ve vymezené ploše. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení (rodinné a bytové domy), stavby pro občanské vybavení 

a rekreaci, nesouvisející dopravní a technická infrastruktura. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, E, F, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e2. 
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Plochy s navrženou změnou na (Ti): nejsou. 
 
Dz  plochy dopravní infrastruktury - drážní 
Hlavní využití plochy:  
- železniční doprava. 
Přípustné využití plochy: 
- železniční tratě a jejich pozemky, stavby a zařízení železniční dopravy vč. kolejišť, náspů, 

železničních zastávek či stanic, podchodů, opěrných zdí a odvodňovacích příkopů, křižující 
části pozemních komunikací a jejich mostní objekty, 

- související dopravní a technická infrastruktura, doprovodná zeleň (stromořadí). 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- služební byt za podmínky, že je součástí drážních budov. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, b3, e2. 
Plochy s navrženou změnou na (Dz): nejsou. 
 
Ds  plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Hlavní využití plochy: 
- silniční doprava mimo zastavěné území. 
Přípustné využití plochy: 
- silnice II. a III. třídy mimo zastavěné území, včetně jejich náspů, mostů, opěrných zdí 

a odvodňovacích příkopů, souběžné či křižující trasy a koridory cyklistické dopravy, vedení 
a zařízení souběžné či křižující technické infrastruktury, doprovodná zeleň a stromořadí, 
protipovodňová opatření. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- zastávky a přístřešky autobusové dopravy, popř. parkoviště aut, odpočívadla a pěší 

komunikace za podmínky, že je lze umístit podél silnice (tj. mimo vozovku silnice) a že tyto 
nebrání dopravnímu provozu na silnici, křížky a pomníky za podmínky, že jsou umístěny 
mimo těleso silnice. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pobytovou rekreaci, občanské vybavení, výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, D, F, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, b3, e2. 
Plochy s navrženou změnou na (Ds): nejsou. 
 
Du  plochy dopravní infrastruktury - účelové 
Hlavní využití plochy: 
- účelová doprava. 
Přípustné využití plochy: 
- účelové pozemní komunikace mimo silnice a zastavěné území zabezpečující přístup 

zejména k výrobním areálům, k zemědělským a lesním pozemkům, to včetně jejich náspů, 
mostů, propustků a odvodňovacích příkopů, pěší komunikace, trasy cyklistické dopravy, 
turistické trasy, související zařízení technické infrastruktury, doprovodná zeleň a stromořadí, 
protipovodňová opatření. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- cyklistická a turistická odpočívadla, popř. s nimi související parkoviště aut za podmínky, že 

tato neomezí provoz na účelové komunikaci, křížky a pomníky za podmínky, že jsou 
umístěny mimo dopravní těleso účelové komunikace. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: A, B, F, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, b3, e2. 
Plochy s navrženou změnou na (Du): nejsou. 
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Dg plochy dopravní infrastruktury - řadové garáže 
Hlavní využití plochy: 
- řadové garáže. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby řadových garáží v zastavěném území pro osobní automobily a s nimi související 

plochy komunikací, odstavná a parkovací stání, náspy, opěrné zdi, související technická 
infrastruktura, veřejná prostranství a související zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- není stanoveno. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pobytovou rekreaci, občanské vybavení, výrobu a skladování, 

nesouvisející dopravní a technická infrastruktura. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, C, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e2. 
Plochy s navrženou změnou na (Dg): nejsou. 
 
Pk, (Pk)  plochy veřejných prostranství - komunikace 
Hlavní využití plochy: 
- komunikace v zastavěném území. 
Přípustné využití plochy: 
- veřejná prostranství pro pozemní komunikace v zastavěném území a v zastavitelných 

plochách -  procházející silnice, obslužné místní komunikace, pěší komunikace, pozemky 
ostatních komunikací v zastavěném území zabezpečující přístup ke stavbám a k dalším 
pozemkům, trasy cyklistické a turistické dopravy, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a pozemky veřejné zeleně. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- odstavná a parkovací stání, zastávky a přístřešky autobusové dopravy, cyklistická 

a turistická odpočívadla za podmínky, že jejich umístění a provozování nebude překážet 
dopravě na silnici nebo na obslužné místní komunikaci a že nebude bránit přístupu ke 
stavbám a pozemkům, 

- uliční vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např. sochy, pomníky, „zahrádky“ 
stravovacích zařízení, kiosky pro drobný prodej) za podmínky, že tyto nebudou bránit 
dopravnímu provozu, nenaruší užívání staveb ve svém okolí a nenaruší přístup ke stavbám 
a pozemkům. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro rekreaci, výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: A, B, C, D, F, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e2, f. 
Plochy s navrženou změnou na (Pk): Z11, Z12. 
 
Pz  plochy veřejných prostranství - zeleň 
Hlavní využití plochy: 
- veřejná zeleň. 
Přípustné využití plochy: 
- veřejná prostranství pro travnatou, keřovou a stromovou zeleň v zastavěném území 

a k němu přiléhajícím, dětská hřiště, objekty drobné architektury (např. pomníky, křížky, 
kašny, odpočivadla, lavičky, výtvarná díla), pěší komunikace, dopravní příjezdy k přilehlým 
stavbám a pozemkům, související veřejná technická infrastruktura. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- vodní nádrže o velikosti do 200 m2 a další stavby užívané ve veřejném prostoru slučitelné 

s účelem veřejných prostranství (např. technické) za podmínky, že nenaruší přístupy ke 
stavbám a pozemkům a nepoškodí již vysázenou vzrostlou zeleň, 

- parkovací stání za podmínky, že tato slouží přiléhajícím stavbám a pozemkům. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro výrobu a skladování. 
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Společné podmínky způsobu využití ploch: B, C, E, F, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e1. 
Plochy s navrženou změnou na (Pz): nejsou. 
 
Zs  plochy zeleně sídelní 
Hlavní využití plochy: 
- neveřejná zeleň. 
Přípustné využití: 
- zahrady a předzahrádky před domy podél komunikací v zastavěném území navazující na 

plochy bydlení podél komunikací, související dopravní a technická infrastruktura, příjezdy 
k přiléhajícím stavbám a pozemkům. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- parkovací stání za podmínky, že tyto slouží k přiléhajícím stavbám a pozemkům. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělství a vyšší 

porosty, které by bránily rozhledu na přiléhajících komunikacích. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, C, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e1. 
Plochy s navrženou změnou na (Zs): nejsou. 
 
Zk, (Zk1-8)  plochy zeleně krajinné 
Hlavní využití plochy: 
- porosty mimo zastavěné území, územní systém ekologické stability. 
Přípustné využití plochy: 
- dřevinné, křovinné a travnaté porosty mimo les a mimo zastavěné území, protierozní meze, 

průlehy či stromořadí, větrolamy, pobřežní zeleň vodních toků, pozemky začleněné do 
územního systému ekologické stability (ÚSES), křížky a pomníky, protierozní opatření, 
protipovodňová opatření a jejich stavby, vodní toky a vodní tůně, zařízení pro myslivost 
(posedy, krmelce). 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- trasy související dopravní a technické infrastruktury za podmínky minimalizace jejich 

plošného střetu s plochami zeleně krajinné určené pro ÚSES, 
- odpočívadla, vyhlídky či rozhledny pro turistiku do 120 m2, 
- pro návrhy (Zk1-7) začleněné do ÚSES je stanovena podmínka v článku I.5.2d). 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro rekreaci, pro výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: A, E, F, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zk): (Zk1-8). 
 
Zz  plochy zemědělské - zahrady, sady a vinice 
Hlavní využití plochy: 
- zemědělství, sadařství a vinařství. 
Přípustné využití plochy: 
- zemědělský půdní fond - zejména zahrady, ovocné sady a vinice, pozemky staveb, zařízení 

a jiných opatření určených pro zemědělství, sadařství a vinařství, orná půda, oplocené 
zahrádkářské kolonie, 

- související dopravní a technická infrastruktura, křížky, pomníky, včelíny, odvodňovací 

příkopy, protierozní meze a stromořadí, meliorace, protipovodňová a retenční opatření 
a stavby, vodní toky a  vodní nádrže do 500 m2. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- zahradní domky a kůlny v zastavěném území a v zahrádkářských koloniích s podmínkou do 

25 m2 zastavěné plochy, vinné sklepy a vinné domy do 25 m2 plochy nadzemní části, 
skleníky do 200 m2 zastavěné plochy, 

- změna využití či druhu pozemku na ostatní (nezemědělskou) plochu pro zeleň krajinnou, na 
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les či vodohospodářskou plochu za podmínky, že se bude jednat o protierozní, retenční či 
protipovodňové opatření, 

- zařízení pro myslivost (posedy, krmelce) mimo zastavěné území, odpočívadla, vyhlídky či 
rozhledny pro turistiku do 120 m2. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, pro výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, C, E, F, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zz): nejsou. 
 
Zt  plochy zemědělské - travnaté 
Hlavní využití území: 
- travnaté porosty (louky). 
Přípustné využití plochy: 
- zemědělský půdní fond - zejména trvalé travní porosty mimo zastavěné území podél 

vodotečí, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření určených pro zemědělství, zahrady, 
sady a vinice, 

- související dopravní a technická infrastruktura, křížky, pomníky, zařízení pro myslivost 

(posedy, krmelce), včelíny, odvodňovací příkopy, stromořadí, meliorace, protipovodňová 
a retenční opatření či stavby, vodní toky, vodní nádrže do 500 m2, suché zdrže (poldry). 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- změna využití či druhu pozemku na ostatní plochu pro zeleň krajinnou, na les či 

vodohospodářskou plochu za podmínky, že se bude jednat o protierozní, retenční či 
protipovodňové opatření, 

- odpočívadla, vyhlídky či rozhledny pro turistiku do 120 m2. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro rekreaci, pro občanské vybavení, pro výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, E, F, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zt): nejsou. 
 
Zp  plochy zemědělské - orné polní 
Hlavní využití plochy: 
- zemědělská rostlinná prvovýroba. 
Přípustné využití plochy: 
- zemědělský půdní fond - zejména orná půda, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření 

určených pro hospodaření se zemědělskou půdou, louky, zahrady, sady a vinice, 
- související dopravní a technická infrastruktura (zejména účelové komunikace), křížky, 

pomníky, zařízení pro myslivost (posedy, krmelce), odvodňovací příkopy, protierozní 

průlehy a stromořadí (větrolamy), meliorace, protipovodňová a retenční opatření a stavby, 
vodní toky a vodní nádrže do 500 m2. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- změna využití či druhu pozemku na ostatní plochu pro zeleň krajinnou, na les či 

vodohospodářskou plochu za podmínky, že se bude jednat o protierozní, retenční či 
protipovodňové opatření, 

- změna kultury na ostatní (nezemědělskou) plochu, les či vodohospodářskou plochu za 
podmínky, že se bude jednat o protierozní, retenční či protipovodňové opatření, 

- odpočívadla, vyhlídky či rozhledny pro turistiku do 120 m2. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro rekreaci, pro občanské vybavení, nezemědělskou výrobu 

a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, C, E, F, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e3, 
Plochy s navrženou změnou na (Zp): nejsou. 
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Ls  plochy lesní 
Hlavní využití plochy: 
- pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Přípustné využití plochy: 
- lesní půda a pozemky určené k plnění funkce lesa zejména v nezastavěném území, zařízení 

sloužící k hospodaření v lese, chov lesní zvěře, vodní toky a plochy, územní systém 
ekologické stability, 

- související dopravní a technická infrastruktura, křížky, pomníky, zařízení pro myslivost 

(posedy, krmelce), odvodňovací příkopy a další vodohospodářská zařízení (např. oplocené 
vodní zdroje), protipovodňová a retenční opatření a jejich stavby. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- zařízení lesního hospodářství pro těžbu dřeva za podmínky, že tyto nebudou umísťovány 

v plochách významných krajinných prvků, 
- odpočívadla, vyhlídky či rozhledny pro turistiku do 120 m2. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro rekreaci, pro občanské vybavení, nelesní výrobu 

a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: B, E, F, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Ls): nejsou. 
 
W, (W1)  plochy vodní a vodohospodářské 
Hlavní využití plochy:  
- vodní toky, vodní plochy, vodohospodářské stavby a opatření. 
Přípustné využití plochy: 
- pozemky a stavby určené pro převažující vodohospodářské využití, pro ochranu před 

škodlivými účinky vod či před suchem a pro regulaci vodního režimu v území (zejména vodní 
toky a jejich břehy vč. pobřežních porostů, vodní nádrže a jejich hráze, dešťové zdrže, 
odtokové trasy, stavby odvodnění, vodní příkopy, hráze a svodnice), revitalizace vodních 
toků (tůně), územní systém ekologické stability, 

- související dopravní a technická infrastruktura, vodní zdroje a s nimi související technická 
zařízení, protipovodňová a retenční opatření a stavby, chov ryb a s ním související zařízení 
pro rybářství. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- není stanoveno. 
Nepřípustné využití plochy: 
- jiné stavby než vodohospodářské, stavby které by bránily odtoku vody, či znemožňovaly 

přístup nutný pro údržbu a regulaci vodních ploch a vodních toků. 
Společné podmínky způsobu využití ploch: A, B, E, F, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, a4, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (W): (W1). 
 
I.6.2 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) 

 
Jsou stanoveny následující podmínky prostorového uspořádání (vč. základních podmínek 
ochrany krajinného rázu) pro stávající i pro návrhové plochy s rozdílným způsobem využití 
v celém řešeném území. 
 
a) Výšková regulace zástavby 
a1 Maximální výšková hladina vyjádřená počtem podlaží umísťované zástavby ve stávajících 

a zastavitelných plochách ozn. Bv (Bv), Ov, Os (Os), Oc, Om, Vs (Vs), Vz je stanovena do 
dvou nadzemních podlaží. 
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 Přitom platí, že: 
- Za 1 nadzemní podlaží u staveb pro bydlení se počítá podlaží do 3,3 m konstrukční 

výšky, u staveb občanského vybavení či staveb výrobních do 4,6 m konstrukční výšky. 
Vyšší konstrukční výšky se počítají za 2 nadzemní podlaží. 

- Do nadzemního podlaží se započítává i podkroví v případě, kdy více jak 3/4 půdorysné 
plochy podkroví vzhledem k ploše pod ním ležících podlaží má světlou výšku obytných 
místností 2,5 m či více. 

- Do nadzemního podlaží se započítává i částečně podzemní podlaží se světlou výškou 
2,5 m a více v případě, kdy více než polovina těchto krytých prostor, vystupuje nad 
průměrnou úroveň okolního terénu. 

a2 Pro sportovní a výrobní haly umísťované v plochách ozn. Ov, Os (Os), Om, Vs (Vs), Vz je 
stanovena maximální výška (vč. hřebene střechy) do 10 m nad průměrnou úroveň okolního 
terénu. 
Přitom platí, že: 

- Do této výšky se nepočítají vyčnívající technické části staveb umístěné na střechách 
budov (komíny, stožáry, antény, klimatizace apod.). 

a3 Pro stavby umísťované v plochách označených (Oc), Ti, Dg, Pk (Pk), Pz, Zs, Zk, Zz, Zt, Zp, 
Ls, W (W1) je stanovena maximální výška do 6 m nad úroveň okolního terénu. Toto 
omezení neplatí pro sloupy a stožáry technické infrastruktury. 

a4 Případná výstavba vyšších technických nadzemních staveb (např. stožárů stanic 
elektronických komunikací, sloupů elektrického vedení, komínů, turistických rozhleden, vč. 
jejich rekonstrukcí) nesmí vytvářet nevhodné dominanty. 

 
b) Charakter a struktura zástavby 
b1 V historickém jádru obce bude dodržen tradiční venkovský charakter zástavby se 

strukturou řadového uspořádání domů vedle sebe a s hřebeny střech hlavních budov podél 
ulice. To v plochách ozn. Bv, Ov, Oc. Též neobytné vedlejší budovy budou přizpůsobeny 
tomuto charakteru, pokud zasahují do uličního prostoru. Umísťované stavby (i při změnách 
staveb ve stávajících plochách) zde budou hmotou i tvarem v souladu s okolní zástavbou. 
Zástavba bude dodržovat jednotný odstup od přiléhající komunikace. 
Přitom platí že: 

- historické jádro obce tvoří centrální návesní prostor okolo kostela, přiléhající zástavba 
okolo Návsi a na ulicích Za kostelem až rybníku Lhéta a oboustranná část zástavby 
ulice Za humny. 

b2 V zastavitelných plochách bydlení Z1-4, Z14 (Bv) bude struktura zástavby individuální 
rodinné domy, řadové rodinné domy nebo dvojdomy. 
Charakter zástavby zde nemusí odpovídat historickým domům, ale bude zde dodržen směr 
hřebene střechy uličních částí domů podél komunikací souběžně se stavební uliční čarou 
(viz odst. f níže). 

b3 V ostatních stávajících a zastavitelných plochách a též v krajině nesmí umísťované stavby 
narušit charakter zástavby ani reliéf krajiny. 

 
c) Rozmezí výměr pro vymezování stavebních pozemků bydlení 
c1 V zastavitelných plochách bydlení Z1-4, Z14 (Bv) je výměra stavebních pozemků pro 

samostatné rodinné domy stanovena min. 450 m2/1 dům, pro dvojdomy a řadové domy 
min. 300 m2/1 dům. Horní hranice velikosti stavebních pozemků bydlení není stanovena. 

 
d) Intenzita využití (maximální zastavitelnost) pozemků 
d1 V zastavitelných plochách bydlení Z1-4, Z14 (Bv) je intenzita využití stavebních pozemků 

pro samostatně stojící rodinný dům stanovena max. do 35 % vč. souvisejících a vedlejších 
staveb bez zpevněných ploch, pro dvojdomy a řadové domy max. do 50 % vč. dalších 
staveb bez zpevněných ploch. Každý stavební pozemek v plochách Z1-4, Z14 bude min. 
z 50% zahrada a zeleň. 
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d2 Ve stávajících i v zastavitelných plochách bydlení ozn. Bv (Bv) nebudou umísťovány 
rodinné „domy za domy“ formou závleků další obytné zástavby do hloubky pozemků ve 
druhé řadě nebo kolmo k ní mimo uliční frontu.  

d3 V plochách výroby a skladování ozn. Vs, Vz a v zastavitelných plochách výroby 
a skladování Z8-9 (Vs) je zastavitelnost plochy stanovena max. do 40 % bez zpevněných 
ploch. Minimálně 30 % plochy Vs (Vs), Vz bude tvořit zeleň, to zejména podél vnějšího 
oplocení výrobních ploch směrem k obytné zástavbě (u stávající plochy Vz bude min. 
zachována vzrostlá zeleň směrem do ulice Nová). 

d4 Ve stávajících plochách pro sport za rybníkem a v zastavitelné ploše Z5 (Os) za hřištěm je 
stanovena max. zastavitelnost nadzemními budovami do 20 % celé plochy, přičemž do 
tohoto % se nepočítají parkoviště ani zpevněné plochy. 

 
e) Základní podmínky ochrany krajinného rázu 
e1 Vliv staveb na krajinný ráz nebude posuzován při umísťování staveb bydlení, staveb 

souvisejících s bydlením a staveb občanského vybavení ve stávajících a zastavitelných 
plochách ozn. Bv (Bv), Ov, Os (Os), Oc (Oc), Pz, Zs při dodržení výškové regulace, 
charakteru a struktury zástavby. Umísťované stavby nesmí narušit reliéf a siluetu obce. 

e2 Vliv staveb na krajinný ráz nebude posuzován při umísťování staveb dopravní a technické 
infrastruktury či veřejných prostranství ve stávajících a zastavitelných plochách ozn. Ti, Dz, 
Ds, Du, Dg, Pk (Pk). Umísťované stavby (i technického charakteru) nesmí narušit reliéf 
a siluetu obce ani krajiny. 

e3 V ostatních případech - v plochách ozn. Om, Vs (Vs), Vz a v nezastavěném území - 
v krajině v plochách ozn. Zk (Zk1-8), Zz, Zt, Zp, Ls, W (W1) bude umísťování staveb 
posuzováno z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz, přičemž musí být dbáno na co nejmenší 
možné dotčení charakteru krajiny obce a plochého reliéfu. Umísťované stavby 
(i technického charakteru) nesmí vytvářet nevhodné hmotové prvky a dominanty. 

 
f) Další podmínky pro části území s prvky regulačního plánu 
Jsou vymezeny následující zastavitelné plochy s prvky regulačního plánu: 
Z1 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - přední část, 
Z2 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - zadní část, 
Z3 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Díly za humny - delší část, 
Z4 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Díly za humny - kratší část, 
Z11 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Padělky, 
Z12 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Díly za humny. 
 

Zástavba v těchto plochách bude uspořádána podle výkresu č. 4 s prvky regulačního plánu, kde 
je v plochách Z1-4 stanovena stavební uliční čára a v plochách Z11-12 je vymezena část pro 
místní komunikaci. V uvedených plochách s prvky regulačního plánu jsou stanoveny (mimo výše 
uvedené podmínky) následující prvky regulace: 
1) Stavební uliční čára je v plochách Z1-2 stanovena ve vzdálenosti 3 m od hranice pozemků 

Bv bydlení - venkovské přiléhající k veřejnému prostranství Pk2. 
2) Stavební uliční čára je v plochách Z3-4 stanovena ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemků 

Bv bydlení - venkovské přiléhající k veřejnému prostranství Pk2. 
3) Hlavní stavby domů budou většinou své uliční fasády spočívat na stavební uliční čáře. 
4) Stavební uliční čára nebude překročena hlavní ani vedlejší stavbou směrem do ulice.  
5) Hřebeny střech uličních částí domů budou orientovány souběžně se stavební uliční čárou. 
6) Stavba obslužné místní komunikace bude provedena na pozemcích ozn. Pk1 o šířce 6 m, 

která umožní zklidněný obousměrný dopravní provoz. 
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I.7 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 

 
I.7.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 
 
Jsou vymezeny plochy a koridory určené pro umístění následujících veřejně prospěšných staveb 
dopravní a technické infrastruktury, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 
označené (na výkrese č. 3): 
 

 

označení: 
 

název veřejně prospěšné stavby včetně lokality: 

vps 1 místní komunikace a inženýrské sítě v ploše Z11 

vps 2 místní komunikace a inženýrské sítě v ploše Z12 

vps 5 Vírský oblastní vodovod v koridoru TV02 - napojení skupinového vodovodu 
Vranovice 

 
I.7.2 Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 
 

 veřejně prospěšná opatření pro snižování ohrožení v území povodněmi 
Jsou vymezeny plochy a koridory určené pro umístění následujících veřejně prospěšných 
opatření, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, označené wpo 1-6 (přičemž 
opatření POP02 zasahuje do řešeného území v 5 částech a opatření POT05 v jedné ploše): 
 

 

označení: 
 

název veřejně prospěšného opatření včetně části (lokality): 

wpo 1 přírodě blízké protipovodňové opatření POP02 opatření na vodním toku 
Svratka - část Padělky, Krejty 

wpo 2 přírodě blízké protipovodňové opatření POP02 opatření na vodním toku 
Svratka - část Krejty, Díly za humny, Knížecí les, Podrolní, Na dlouhých 

wpo 3 přírodě blízké protipovodňové opatření POP02 opatření na vodním toku 
Svratka - část Želízka, Termanec 

wpo 4 přírodě blízké protipovodňové opatření POP02 opatření na vodním toku 
Svratka - část v jižním cípu řešeného území 

wpo 5 přírodě blízké protipovodňové opatření POP02 opatření na vodním toku 
Svratka - část podél hranice s Uherčicemi 

wpo 6 technické protipovodňové opatření POT05 řízená inundace Židlochovice a 
poldr Blučina na vodním toku Svratka vč. Ivanovického potoka 

 

 veřejně prospěšná opatření pro územní systém ekologické stability 
Jsou vymezeny plochy a koridory určené pro následující části územního systému ekologické 
stability, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, označené vpo 1-7: 
 

 

označení: 
 

název veřejně prospěšného opatření včetně lokality: 

vpo 1 rozšíření biocentra LBC 1 na ploše (Zk4) u myslivecké chaty v lokalitě Závistice 

vpo 2 založení biocentra LBC 2 na plochách (Zk6) a (W1) za hřištěm v lokalitě Krejty 

vpo 3 doplnění biokoridoru LBK 1 na ploše (Zk1) podél Šatavy v lokalitě Krejty 

vpo 4 doplnění biokoridoru LBK 3 na ploše (Zk2) u Šatavy v lokalitě Termanec 

vpo 5 doplnění biokoridoru LBK 3 na ploše (Zk3) podél Šatavy u hranice s 
Uherčicemi 

vpo 6 doplnění biokoridoru LBK 4 na ploše (Zk5) podél Závistice v lokalitě Oulehlovy 

vpo 7 založení biokoridoru LBK 5 na ploše (Zk7) v lokalitě za hřištěm 
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I.7.3 Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 
Tyto nejsou vymezeny. 
 
I.7.4 Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Jsou vymezeny plochy určené pro asanaci (ozdravění) území, ve kterých lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit, které jsou (na výkrese č. 3) označeny: 
 

 

označení: 
 

název a účel navržené asanace včetně lokality: 

asv 1 asanace pro dopravní řešení na ploše Z11 u silnice III/41621 - uvolnění 
křižovatky ulic Žabčická a Padělky 

asv 2 asanace pro dopravní řešení na ploše Z11 u silnice III/41621 - rozšíření vjezdu 
na místní komunikaci Padělky 

 
I.8 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 

 
Tyto nejsou vymezeny. 
 
I.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 
Tato opatření nejsou stanovena. 
 
 
 
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
Textová výroková část Územního plánu Přísnotice obsahuje 18 oboustranných listů A4 na 
číslovaných stránkách 1 až 35 vč. úvodního listu a obsahu. Grafická výroková část Územního 
plánu obsahuje výkresy označené čísly 1 - 4: 
 

 

č. výkresu: 
 

název výkresu: 
 

měřítko: 

1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 

2 Hlavní výkres 1 : 5 000 

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

4 Výkres části s prvky regulačního plánu 1 : 2 000 

 
Další texty a výkresy č. 5, 6, 7 jsou součástí odůvodnění Územního plánu Přísnotice. 
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TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

II. ODŮVODNĚNÍ - část ZHOTOVITELE 
 
Úvodní poznámky: 
1) Předchozí územně plánovací dokumentací pro Přísnotice je Územní plán obce (ÚPO) 

Přísnotice z roku 2000, který nabyl účinnost 20. 6. 2002 a Změna č. 1 (plochy Z1-3) ÚPO 
Přísnotice, která nabyla účinnost koncem roku 2006. 

2) Podle předpisu na obsah odůvodnění je znění některých jeho částí skoro totožné, popř. jsou 
použity odkazy na jiné články odůvodnění. 

3) Články č. II.2, II.5.2, II.7, II.8, II.16, II.17 jsou obsaženy v příloze III. odůvodnění pořizovatele 
(texty doplněné pořizovatelem jsou uvedeny jiným typem písma). 

 
II.1 Postup pořízení územního plánu 
 
Článek je obsažen v části III.1 odůvodnění pořizovatele. 
 
II.2 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 
 
II.2.1 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje 
 
Návrh ÚP Přísnotice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále PÚR ČR) v současném 
znění po Aktualizaci č. 5 (schválené vládou 17. 8. 2020 s účinností od 1. 9. 2020) a též po 
Aktualizaci č. 4 PÚR ČR (schválené vládou 12. 7. 2021 s účinností od 1. 9. 2021). 
Pro řešené území vyplývají z PÚR ČR požadavky respektování obecných republikových priorit 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území podle článků č. 14-32) PÚR ČR. 
Republikové priority týkající se řešeného území jsou v ÚP respektovány a plněny podle 
jednotlivých článků PÚR ČR takto: 
čl.14) Vymezením 21 druhů stabilizovaných ploch s rozdílným využitím ozn. Bv, Ov, Os,..... až 

Ls, W včetně ploch v nezastavěném území a stanovenými podmínkami pro jejich využití 
jsou chráněny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. V historicky hodnotných částech 
zástavby (centrální náves s kostelem, ul. Kostelní, Díly za humny) a též v hodnotných 
lesnatých částech krajiny nejsou vymezovány změny na jiné využití. 

čl.14a) Jsou respektovány hodnotné půdy pro zemědělskou prvovýrobu zejména tím, že jsou 
pro ně v ÚP vymezeny plochy zemědělské ozn. Zz, Zt a zejména Zp. Na zemědělské 
půdě jsou vymezeny změny pro územní systém ekologické stability (dále ÚSES), pro 
zvýšení retence krajiny a též pro protipovodňová opatření související se záplavovým 
územím Svratky. 

čl.15) Návrhem ÚP nevnikají podmínky pro sociální segregaci obyvatel (tj. nejsou vymezeny 
plochy pro bydlení sociálně slabších, pro národnostní menšiny či pro uprchlíky). 

čl.16) Návrh územního plánu je komplexním řešením zohledňující požadavky obce na její 
rozvoj a ÚP zohledňuje i požadavky konkrétních obyvatel obce na výstavbu. 

čl.17) Pro podporu pracovních příležitostí jsou v řešeném území vymezeny stávající plochy 
pro výrobu a skladování ozn. Vs, Vz, a jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby 
a skladování Z8-9 (Vs) na jihu obce. 

čl.19) Zastavěné území je plně a hospodárně využito, to vč. obou areálů výroby a skladování 
na konci ul. Přibická i na konci ulice Výhon. Nejsou proto vymezeny areály „brownfields“ 
pro přestavbu nevyužitých areálů, ale jsou vymezeny zastavitelné plochy Z8-9 (Vs) pro 
výrobu a skladování. V návrhu je vymezena (tím i zachována) veškerá stávající veřejná 
zeleň. Nejsou vymezeny zastavitelné plochy volně v krajině a nevzniká suburbanizace 
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staveb do krajiny. Vymezením stabilizovaných ploch v krajině je zajištěna ochrana 
nezastavěného území. 

čl.20) Zastavitelné plochy nejsou vymezeny v konfliktu s chráněnými lokalitami přírody (jako 
např. EVL Natura 2000, přírodní památky aj.), které se v řešeném území nevyskytují. 
Jsou respektovány údolní nivy vodních toků Svratky a Šatavy. V severní, východní a též 
v jižní části řešeného území jsou navrženy plochy POP02 a POT05 pro protipovodňová 
opatření (wpo1-6). Mimo zastavitelné plochy a zastavěné území jsou respektovány 
hodnotné zemědělské půdy a veškeré lesy. Pro udržení ekologické, přírodní a pro 
zvýšení estetické úrovně krajiny jsou vymezeny plochy lesní, plochy vodní, plochy 
zeleně krajinné a změny využití zemědělské půdy orné polní na zeleň krajinnou ozn. 
(Zk1-8) zejména k doplnění prvků ÚSES. Pro ochranu krajinného rázu jsou stanoveny 
podmínky v článku I.6.2. 

čl.20a) Nejsou vymezeny plochy, které by bránily prostupnosti krajiny, pro volně migrující 
živočichy a pro turistiku. To s výjimkou tělesa železnice na západním okraji řešeného 
území. 

čl.21) Na plochách lesních porostů jsou vymezeny plochy lesní, to zejména podél vodních 
toků. Jsou vymezeny stávající plochy zeleně krajinné vč. návrhu na zeleň krajinnou ozn. 
(Zk1-8) mimo les pro doplnění ÚSES a pro větrolam. Bezprostředně okolo hlavního 
zastavěného území jsou vymezeny plochy zemědělské - zahrady, sady a vinice Zz, 
které tvoří pásy izolační zeleně mezi zástavbou a bloky orné půdy. Krajina řešeného 
území je a bude též rekreačně využívána. 

čl.22) Trasy cyklistické dopravy jsou přípustné zejména v plochách dopravní infrastruktury - 
účelové ozn. Du a na veřejných prostranstvích ozn. Pk. Řešeným územím procházejí 
dálkové, mezinárodní i krajské cyklistické koridory. Podle stanovených podmínek využití 
ploch je v krajině přípustná nepobytová rekreace a turistika. 

čl.23) Vymezeným systémem ploch dopravní infrastruktury drážní ozn. Dz, silniční ozn. Ds 
a účelové ozn. Du, jsou v řešeném území zajištěny podmínky pro tranzitní železniční, 
silniční, účelovou dopravu a pro dopravní prostupnost krajiny. Pro rozvoj dopravní 
a technické infrastruktury jsou stanoveny podmínky využití, vč. podmínek na ochranu 
zdraví před nepříznivými vlivy z dopravy. Je vymezen koridor technické infrastruktury 
TV02 - napojení skupinového vodovodu Vranovice na Vírský oblastní vodovod pro 
zkvalitnění dodávek pitné vody. 

čl.24) Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny tak, aby nevyvolaly nepřiměřené nároky 
na změny veřejné dopravní infrastruktury - jsou vymezeny vesměs jako prodloužení 
zástavby podél stávajících ulic nebo podél navržených veřejných prostranství 
a obslužných místních komunikací. 

čl.24a) Plochy určené pro výrobu a skladování s rizikem hluku a znečištění vzduchu jsou 
vymezeny odděleně - vzdáleně od ploch bydlení, to na konci ulice Přibická a na konci 
ulice Výhon. Pro plochy výroby a skladování či plochy v jejich blízkosti jsou v čl. I.6.1 
stanoveny společné podmínky požadující prověření hygienických limitů. 

čl.25) Ke zvýšení ochrany zastavěného území před povodněmi jsou vymezeny poměrně 
rozsáhlé plochy pro protipovodňové stavby a opatření ozn. POP02 a POT05 ve 
východních částech řešeného území. Tyto plochy budou sloužit též pro řízený rozliv 
vody mimo zastavěné území, pro zadržení a pro akumulaci povrchových vod při 
povodních. Vymezené změny zemědělské půdy v krajině (Zk1-8) budou mít též 
protierozní funkci. 

čl.26) Záplavové území Svratky zasahuje značnou část řešeného území včetně severního 
okraje hlavního zastavěného území (sportovní hřiště). S výjimkou plochy Z5 pro další 
sportoviště (tamtéž) jsou zastavitelné plochy vymezeny mimo záplavové území. 
Záplavové území zde může být po provedených protipovodňových opatřeních 
v budoucnu změněno či upraveno v následných řízeních. Pro zastavitelnou plochu Z5 
vymezenou v záplavovém území je stanovena koncepční podmínka IV) a podmínka 
omezující její zastavitelnost v č. I.6.2 d4). 

čl.27-30) V řešeném území jsou vymezeny plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu - 
prodloužení a doplnění obslužných místních komunikací v zastavitelných plochách 
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Z11-12 (Pk). Železniční trať č. 250 i silnice II/381 a III/41621 jsou stabilizované v pro ně 
vymezených plochách dopravní infrastruktury ozn. Dz a Ds. Dodávka pitné vody 
je zajištěna ze skupinového vodovodu Židlochovice. Jsou vymezeny plochy technické 
infrastruktury s vlastním pozemkem pro vodní zdroje Vranovice na jižním okraji 
řešeného území. Přes celé řešené území je vymezen koridor TV02 pro napojení 
skupinového vodovodu Vranovice na Vírský oblastní vodovod. Účelové komunikace 
a koridory pro cyklistickou dopravu jsou přípustným využitím dalších druhů ploch podle 
čl. I.6.1 ÚP. 

čl.31) Nejsou vymezeny samostatné plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
Fotovoltaické elektrárny jsou přípustným využitím v plochách ozn. Vs, v ostatních 
plochách jsou přípustné fotovoltaické a solární panely na střechách. 

čl.32) S ohledem na zachovalý bytový fond, technickou kvalitu zástavby a na již využité oba 
výrobní areály, nejsou vymezeny plochy přestavby. 

čl. 42) Řešené území obce Přísnotice se nachází v jižní části Metropolitní rozvojové oblasti 
Brno OB3. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna 
s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností. V OB3 je kladen důraz 
na podporu dopravy, na podporu podnikání a na rekreační potenciál území, jako zázemí 
krajského města. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost řešeného 
území silniční dopravou (zejména směrem na Brno). Předpokládá se zde vyšší tlak na 
změny v území, na jeho dynamičtější rozvoj i na rekreační potenciál území, což je 
v návrhu ÚP Přísnotice zohledněno. 

čl.75b) Řešené území je součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem. Zde je třeba chránit podzemní vody a zvýšit 
zadržování povrchových vod. V ÚP jsou vymezeny stávající i navržené plochy zeleně 
krajinné Zk, (Zk1-8), které budou mít též schopnost zadržovat vodu v krajině. Dále jsou 
vymezeny plochy POP02 a POT05 pro protipovodňová opatření k zadržení a rozlivu 
vody při povodních v nivě Svratky a Šatavy. 

Řešené území Přísnotic není podle kapitol 5-6 PÚR ČR součástí nadřazených koridorů a nejsou 
v něm vymezeny návrhové koridory ani plochy veřejné dopravní či technické infrastruktury 
celorepublikového významu či souvisejících rozvojových záměrů. 
 
II.2.2 Soulad návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
Pro řešené území jsou územně plánovací dokumentací vydanou krajem Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZÚR JMK). Současné ZÚR JMK byly po úpravě vydány 
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v roce 2016 a byly aktualizovány Aktualizacemi č. 1 a č. 2 
schválenými 17. 9. 2020 s účinností od 21. 10. 2020. ZÚR JMK jsou v částech, které se týkají 
řešeného území, respektovány v návrhu ÚP podle jednotlivých kapitol a článků (níže uvedených  
kurzívou v uvozovkách) ZÚR JMK takto: 
Poznámka: Nejsou uvedeny články, které se netýkají řešeného území nebo nemohou být plněny 
Územním plánem Přísnotice (např. které se týkají jen činností orgánů apod.). 
 
Kapitola A - „Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území vč. zohlednění priorit stanovených v Politice územního rozvoje.“ 
A(1-3) Návrhem ÚP jsou naplňovány vize udržitelného rozvoje kraje poskytující občanům 

kvalitní život a vyváženost podmínek rozvoje území Jihomoravského kraje i v jeho 
okrajových částech. To zejména tím, že jsou v ÚP vymezeny zastavitelné plochy 
bydlení ozn. Z1-4, Z14 v dostatečné velikosti a se zabezpečenou či umožněnou 
veřejnou infrastrukturou v kvalitním životním prostředí. 

A(4-6) Návrh ÚP je vyváženým řešením zohledňující životní úroveň obyvatel se zaměřením na 
zlepšení životního prostředí a na ochranu krajiny. Pro ochranu těchto hodnot je v ÚP 
stanovena koncepce, jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití a jsou 
stanoveny funkční podmínky pro využití ploch v článku I.6.1 ÚP. Návrhem 
zastavitelných ploch vč. ploch pro výrobu a skladování je zohledněna skutečnost, že 
řešené území se nachází v Metropolitní rozvojové oblasti Brno. 
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A(8-9) Pro dopravní a technickou infrastrukturu jsou v ÚP vymezeny plochy a trasy vedení, 
které stabilizují dostatečným způsobem veřejnou infrastrukturu, která prochází řešeným 
územím, a která zajišťuje zejména jeho obslužnost a průchodnost pro železniční, 
silniční, místní, účelovou a cyklistickou dopravu, pro vysokotlaké plynovody a další 
vedení technické infrastruktury. V ÚP je vymezen návrhový koridor ozn. TV02 pro 
napojení skupinového vodovodu Vranovice na Vírský oblastní vodovod. 

A(10) V ÚP nejsou vymezeny plochy, které by bránily prostupnosti řešené krajiny. 
A(11) Spolu s vymezenými plochami pro bydlení Z1-4, Z14 jsou v ÚP vymezeny též 

zastavitelné plochy Z5-6 pro doplnění občanského vybavení. 
A.12-13) Pro zvýšení kvality životního prostředí jsou v ÚP stanoveny zejména „společné 

podmínky“ využití ploch v článku I.6.1, týkající se též ochrany ovzduší a ochrany 
veřejného zdraví (hluk, zápach, prach a znečištění). 

A.14) Vymezenými stabilizovanými plochami jsou v územním plánu podpořeny civilizační 
i přírodní hodnoty kraje, je podpořena identita i charakter řešeného území. 

A(15) Pro ochranu a zvýšení ekologické hodnoty řešeného území a pro ochranu hodnotné 
zemědělské půdy jsou v ÚP vymezeny zejména plochy zemědělské ozn. Zz, Zt, Zp, 
plochy lesní ozn. Ls a plochy zeleně krajinné ozn. Zk (Zk1-8). 

A(16) Řešené území je součástí Metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3 zpřesněné v ZÚR 
JMK. V návrhu ÚP jsou vymezeny dostatečně velké plochy pro výrobu a skladování - 
stávající plochy ozn. Vs a Vz i zastavitelné plochy Z8-9 (Vs), které vytváří územní 
podmínky pro přiměřený hospodářský rozvoj obce. Oba stávající výrobní areály jsou 
plně využívány, a proto nebylo nutno v ÚP vymezit plochy přestavby. Návrhem 
zastavitelných ploch jsou vytvořeny územní podmínky pro další rozvoj bydlení, pro 
rozvoj občanského vybavení vč. rozvoje sportu a rekreace. V návrhu ÚP jsou stanoveny 
podmínky pro ochranu kulturních hodnot a památek. 

A(17) Řešené území není součástí specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR JMK. 
A(18) Severní, západní i jižní část řešeného území leží v záplavovém území řeky Svratky pro 

stoletou vodu Q100 vyznačeném na koordinačním výkrese. V ÚP jsou vymezeny 
poměrně rozsáhlé plochy protipovodňových opatření ozn. POP02 a POT05, kde bude 
umožněna akumulace vod a řízený rozliv povrchové vody při povodních. Plochy 
uvedených veřejně prospěšných protipovodňových opatření v ÚP ozn. wpo 1-6 jsou 
vymezeny mimo hlavní zastavěné území. Zasahují však do vodních zdrojů skupinového 
vodovodu, které se nacházejí v nejnižších jihovýchodních částech řešeného území. 

A(19) Za účelem podpory obnovitelných zdrojů energie jsou v plochách ozn. Vs přípustné 
fotovoltaické elektrárny i střešní panely. Fotovoltaické a solární panely jsou přípustné i v 
jiných plochách na střechách budov. 

A(20) Řešené území je součástí oblastí určených pro zadržování povrchových vod. Pro 
stabilizaci vodních poměrů jsou vymezeny zejména plochy vodní a vodohospodářské 
ozn. W, (W1). Pro umožnění řízeného rozlivu a zadržení povrchových vod při povodních 
jsou vymezeny plochy vodohospodářských opatření ozn. POP02 a POT05 - opatření na 
vodním toku Svratka. 

A(21-23) Tyto požadavky ZÚR JMK se týkají koordinace kraje a nelze je zajistit územním plánem 
Přísnotice. 

 
Kapitola B - „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice 
územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým 
významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a rozvojové osy).“ 
B.1(25,26) Řešené území je součástí Metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3 vymezené 

v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR JMK, ze které pro řešení ÚP vyplývají požadavky na 
uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. Požadavky vyplývající pro 
obce v OB3 jsou v ÚP Přísnotice splněny podle jedn. písmen článku 26) takto:  

Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
 Vymezenými zastavitelnými plochami pro bydlení, pro občanské vybavení a pro výrobu 

a skladování jsou vytvořeny územní předpoklady pro další rozvoj obce i rozvoj 
výrobních aktivit, pro vyváženost rezidenčních a pracovních funkcí a též pro 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_4/TEXTOVA_CAST/NAVRH/IB.pdf#view=fit
http://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_4/TEXTOVA_CAST/NAVRH/IB.pdf#view=fit
http://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_4/TEXTOVA_CAST/NAVRH/IB.pdf#view=fit
http://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_4/TEXTOVA_CAST/NAVRH/IB.pdf#view=fit
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polycentrický rozvoj kraje. 
Za účelem zlepšení zásobování této části metropolitní oblasti OB3 vodou 
je v Přísnoticích vymezen koridor TV02 pro napojení skupinového vodovodu Vranovice 
na Vírský oblastní vodovod a tím i pro jeho posílení. 

B.2-4 Řešené území není součástí rozvojových os vymezených v PÚR ČR a zpřesněných 
v ZÚR JMK ani rozvojových oblastí či rozvojových os nadmístního významu podle 
článků 27-42) ZÚR JMK. 

B.5 Řešené území není nadregionálním, regionálním, subregionálním, mikroregionálním 
ani lokálním centrem osídlení podle čl. 43-58 ZÚR JMK, u kterého by pro řešení ÚP 
vyplývaly požadavky na uspořádání a využití území či úkoly pro územní plánování. 

 
Kapitola C - „Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR ČR a vymezení 
dalších specifických oblastí nadmístního významu.“ 
C.1 Řešené území je součástí specifické oblasti SOB9 (vymezené ve 4. Aktualizaci PÚR 

ČR, 2021), ve které se projevuje problém ohrožení území suchem. Zde je třeba chránit 
podzemní vody a zvýšit zadržování povrchových vod. 
Tento požadavek je v ÚP Přísnotice respektován vymezenými plochami Zk (Zk), Ls, W 
(W1) podporujícími zvýšení segmentace krajiny a plochami POP02, POT05 opatření pro 
zadržení vody při povodních. Tato oblast SOB9 není (zatím) v ZÚR JMK zpřesněna 
a týká se celého území Jihomoravského kraje). 

C.2 Řešené území není součástí specifických oblastí nadmístního významu vymezených 
v ZÚR JMK, ze kterých by pro řešení ÚP vyplývaly požadavky na uspořádání a využití 
území či jiné úkoly pro územní plánování. 

 
Kapitola D - „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které 
má být prověřeno.“ 
D.1  Dopravní infrastruktura 
D.1.1-7 Řešené území není součástí navržených koridorů dopravní infrastruktury nadmístního 

významu vymezených v PÚR ČR a zpřesněných či vymezených v ZÚR JMK - 
dálničních, silničních, železničních, vodních, leteckých, kombinovaných apod., ze 
kterých by pro řešení ÚP vyplývaly požadavky na uspořádání a využití území či úkoly 
pro územní plánování. 

D1.8  Cyklistická doprava 
(166,168) Řešeným územím prochází dálkový cyklistický koridor „EuroVelo 9“, který není v ZÚR 

JMK graficky znázorněn. 
Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 

Pro tento koridor je vymezena trasa na západním okraji obce (ul. Žabčická, ul. Přibická, 
okolo Integry, účelová komunikace podél hranice s Žabčicemi a podél železnice 
v lokalitě Za mostem). 
Koridor EuroVelo9 je vymezen v zastavěném území přes plochu veřejného prostranství 
- komunikace Pk. Mimo zastavěné území je vymezen na účelových komunikacích, tedy 
mimo vozovku silnic. Trasa koridoru navazuje na vymezení cyklistických koridorů 
a cyklostezek v sousedních Žabčicích a Vranovicích. 

(170,177) Řešeným územím prochází (v souběhu s EuroVelo 9) mezinárodní cyklistický koridor 
„Cyklostezka Brno - Vídeň (Wien)“, který není v ZÚR JMK graficky znázorněn. 

Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
 Též i pro tento koridor je vymezena trasa na západním okraji obce (ul. Žabčická, 

ul. Přibická, okolo Integry, účelová komunikace podél hranice s Žabčicemi a podél 
železnice v lokalitě Za mostem). 
Mimo zastavěné území je koridor „Cyklostezka Brno - Vídeň“ vymezen na účelových 
komunikacích, tedy mimo dopravní prostor silnic. Trasa tohoto cyklokoridoru navazuje 
na vymezení cyklistických koridorů a cyklostezek v sousedních Žabčicích a Vranovicích 
(stejně jako EuroVelo 9 výše). 
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(178,179)  Podle tohoto čl. ZÚR JMK prochází řešeným územím cyklistický koridor krajské sítě 
Brno - Vranovice - Dolní Věstonice - Lednice - Břeckav - Lanžhot - Kúty - Bratislava, 
který není v ZÚR JMK graficky znázorněn. 

Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
Tento koridor je vymezen v trase silnice III/41621 směrem na Vranovice. 
Do budoucna bude třeba koridor přesunout z dopravního prostoru silnice na účelovou 
komunikaci nebo na samostatnou cyklostezku (cyklotrasy jsou v ÚP přípustné 
v plochách dopravní infrastruktury i v souběžných plochách zemědělských). Trasa 
tohoto cyklokoridoru navazuje na vymezení cyklistických koridorů a cyklostezek 
v sousedních Žabčicích a Vranovicích. 

Pro cyklistické koridory jsou v ÚP vymezeny zejména stávající plochy dopravní infrastruktury 
účelové ozn. Du a přes zastavěné území plochy veřejných prostranství ozn. Pk. Vyhodnocení 
návazností cyklistických koridorů v územních plánech sousedních obcí je uvedeno níže v článku 
II.11d) odůvodnění. 
D.1  Technická infrastruktura 
D.2.5 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Zásobování vodou: 
(235,236) Řešeným územím prochází koridor nadmístního významu TV02 „Vírský oblastní 

vodovod - napojení skupinového vodovodu Vranovice“. Nezpřesněná šířka koridoru 
TV02 je v ZÚR JMK graficky znázorněna 100 m. 

Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
 Koridor TV02 je vymezen přes celé řešené území Přísnotic (směrem od severu k jihu) 

v trase jeho osy podle dat poskytnutých Krajským úřadem JMK. 
 Tento koridor je v ÚP vymezen ve zpřesněné šířce 40 m, která je pro podzemní vedení 

vodovodu dostatečná a umožňuje variabilitu řešení v dalších řízeních. 
Protipovodňová opatření: 
(239,258) Řešené území je součástí plochy přírodě blízkých protipovodňových opatření 

nadmístního významu POP02 „Opatření na vodním toku Svratka“. Plochy POP02 jsou 
znázorněny v grafické části ZÚR JMK. 

(254,258) Řešené území je součástí plochy technického protipovodňových staveb a opatření 
nadmístního významu POT05 „Řízená inundace Židlochovice a poldr Blučina na 
vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka“. Plocha POT05 je znázorněna 
v grafické části ZÚR JMK. Stavba poldru bude mimo území Přísnotic. 

Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
 V řešeném území je vymezeno 5 ploch POP02 a jedna souvislá plocha POT05 

v rozsahu podle dat poskytnutých Krajským úřadem JMK. Plochy obou opatření POP02 
i POT05 jsou v ÚP zpřesněny tak, aby nezasahovaly do zastavěného území na 
severním okraji obce, ani do zastavitelné plochy Z5. 

 Plochy POP02 a POT05 cca kopírují záplavové území Q100. Plochy POP02 a POT05 
jsou v ZÚR JMK vymezeny s ohledem na konfiguraci terénu. Oba druhy ploch 
protipovodňových opatření jsou určeny pro řízený rozliv a akumulaci povrchové vody při 
povodních a pro související opatření či stavby. Jejich vymezení není v rozporu 
s významnými krajinnými prvky VKP, protože povodně jsou součástí přírodního režimu 
tzv. lužních (zamokřených) lesů. V řešeném území se nevyskytují evropsky významné 
lokality EVL Natura 2000 ani přírodní památky - PP (ty jsou přítomny zejména na území 
sousední Nosislavi). Pro plochy začleněné do ploch opatření POP02 a POT05 jsou v ÚP 
stanoveny podmínky v článku I.4.2.f).  

D.3  Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
(261,262)  Podle článku č. 261 a znázornění v ZÚR zasahuje do řešeného území regionální 

biokoridor RK 114A vymezený a graficky znázorněný v nezpřesněné šířce 400 m. 
Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
 Koridor RK 114A je vymezený ve zpřesněné šířce 40 m na území sousední obce 

Nosislav, nezasahuje do území Přísnotic a ani se řešeného území nedotýká. 
 V řešeném území je vymezen ÚSES jen na místní úrovni a tvoří jej lokální biocentra ozn. 

LBC 1-2 a lokální biokoridory ozn. LBK 1-5. Pro prvky lokálního ÚSES jsou v ÚP 
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vymezeny plochy zeleně krajinné ozn. Zk, plochy vodní a vodohospodářské ozn. W 
a plochy lesní ozn. Ls. Pro doplnění ÚSES v jeho chybějících či nově zakládaných 
částech jsou navrženy změny ploch zemědělských na plochy ozn. (Zk1-7) a (W1). Jsou 
minimalizovány střety prvků ÚSES s liniovými stavbami dopravní a technické 
infrastruktury. Pro plochy začleněné do ÚSES jsou v ÚP stanoveny podmínky v čl. 
I.5.2d). Vymezené prvky ÚSES navazují na prvky vymezené v ÚPD sousedních obcí 
Žabčice, Nosislav, Uherčice a Vranovice. 

D.4  Územní rezervy 
 V řešeném území nejsou vymezeny územní rezervy koridorů veřejné infrastruktury 

vymezené v ZÚR (silniční, železniční, vodní či letecké dopravy, plynovodů, vodního 
hospodářství, akumulace vod apod.), ze kterých by pro řešení ÚP vyplývaly požadavky 
na uspořádání a využití území či úkoly pro územní plánování. 

 

Poznámka k technické infrastruktuře: 
- Řešeným územím Přísnotice prochází svazek vysokotlakých plynovodů o tlaku nad 40 

barů, které jsou v ZÚR znázorněny jako „jev informativní“. Stávající plynovody jsou 
respektovány a znázorněny na koordinačním výkrese. 

 
Kapitola E - „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území kraje.“ 
E1  Územní podmínky koncepce ochrany přírodních hodnot kraje 
(339,340) V řešeném území se nenachází zvláště chráněná území přírody (např. EVL soustavy 

Natura 2000, přírodní parky, přírodní rezervace, lokality chráněných druhů rostlin 
a živočichů) s národním významem, ani vodohospodářská významná území CHOPAV, 
přírodní zdroje léčivé minerální vody, těžená ložiska nerostných surovin, ropy ani 
zemního plnu, ze kterých by pro řešení ÚP vyplývaly požadavky na uspořádání a využití 
území či úkoly pro územní plánování. 

Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
 V řešeném území se nacházejí registrované významné krajinné prvky VKP U hřiště, 

VKP Knížecí les, VKP V Oknech, VKP Šatava, VKP Želízka a VKP Závistice, které jsou 
znázorněny na koordinačním výkrese. Pro tato území jsou v ÚP vymezeny stávající 
plochy ozn. Ls, Zk, W. Na jižním okraji řešeného území jsou přítomny vodní zdroje 
skupinového vodovodu Vranovice, pro které jsou v ÚP vymezeny stávající plochy 
technické infrastruktury Ti a stanoveny podmínky využití. 

 V řešeném území jsou vymezeny poměrně rozsáhlé plochy protipovodňových opatření 
ozn. POP02 a POT05, kterými je zvyšována retenční schopnost krajiny a kde bude 
umožněn též rozliv povodňové vody. 

E2  Územní podmínky koncepce ochrany kulturních hodnot kraje 
(341,342) V řešeném území se nacházejí 2 kulturní památky - Smírčí kříž uprostřed 

zemědělských ploch a katolický kostel Sv. Václava uprostřed návsi. V ÚP jsou 
respektovány a na koordinačním výkrese zakresleny kulturní památky, památky 
místního významu (pietní místa) a území s archeologickými nálezy, které jsou chráněny 
zvláštními předpisy. Nejsou zde přítomny památkové zóny lidové architektury ani 
přírodní památky. 

Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
 Pro ochranu charakteru tradiční venkovské zástavby jsou v ÚP stanoveny podmínky 

prostorového uspořádání v článku I.6.2. 
E3  Územní podmínky koncepce ochrany civilizačních hodnot kraje 
(343,344) Civilizačními hodnotami jsou zachovaná struktura zástavby osídlení, zemědělská 

tradice a typická architektura regionu s původními statky. 
Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
 Pro zástavbu obce jsou v ÚP vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití vč. ploch 

veřejných prostranství. Je vymezeno zastavěné území. Pro civilizací přetvořenou 
krajinu jsou v ÚP vymezeny plochy v nezastavěném území - zejména plochy 
zemědělské, plochy lesní a plochy vodní a vodohospodářské. 
Jsou vymezeny plochy pro procházející dopravní infrastrukturu - pro silnice a železnice. 
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Jsou vymezeny plochy pro technickou infrastrukturu - plochy pro vodní zdroje, je 
vymezen návrhový koridor TV02 pro napojení Vírského oblastního vodovodu na 
skupinový vodovod Vranovice. Pro podporu veřejné infrastruktury jsou vymezeny též 
stávající i zastavitelné plochy veřejných prostranství a plochy občanského vybavení. 

 
Kapitola F - „Stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování 
nebo dosažení.“ 
(347,381,389) V řešeném území se podle ZÚR JMK nacházejí dva krajinné celky cílových kvalit 

krajiny označených jako „17 Dyjsko-svratecký“ a „21 Ořechovsko-vranovický“. 
 Severní, východní, jihovýchodní a jižní část je součástí Dyjsko-svrateckého krajinného 

celku. Krajina je zde díky přítomným vodním tokům vlhčí, podél hranice s Nosislaví 
obsahuje společenstva zamokřených lesů a je v záplavovém území Svratky s vyšším 
rizikem povodní. Západní a střední část (vč. zastavěného území) je součástí 
Ořechovsko-vranovického krajinného celku. Krajina je zde sušší, převážně zemědělská 
a velkoplošně obdělávaná s jen malým podílem lesů a zeleně. 

(382,390) Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
V obou krajinných celcích jsou v ÚP vymezeny plochy v souladu s jejich současným 
využitím a cílovou kvalitou krajiny. Pro zvýšení protipovodňové ochrany jsou v ÚP 
vymezeny plochy protipovodňových opatření POP02 a POT05, které mj. umožní 
zadržení vody při povodních. Pro ochranu kvalitních zemědělských půd jsou vymezeny 
zejména plochy zemědělské - orné polní, které budou doplněny o větrolamy (stromořadí 
pro zvýšení segmentace a ochranu krajiny), o prvky ÚSES k posílení její ekologické 
stability v chybějících částech a k zamezení vodní a větrné erozi. V okolí vodních toků 
jsou vymezeny plochy lesní, které jsou doplněny stabilizovanými i navrženými plochami 
zeleně krajinné. 

 
Kapitola G - „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.“ 
G1  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
G.1.1 Dopravní infrastruktura 
(426) Řešené území není součástí veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, vymezených v ZÚR JMK (dálničních, 
silničních, železničních, vodních, leteckých, staveb kombinovaných, integrovaných 
apod.). 

G.1.2  Technická infrastruktura 
(427) Řešeným územím prochází koridor TV02 pro veřejně prospěšnou stavbu „Vírský 

oblastní vodovod - napojení skupinového vodovodu Vranovice“. Nezpřesněná šířka 
koridoru TV02 je v ZÚR uvedena a graficky znázorněna 100 m. V návrhu ÚP je koridor 
TV02 vymezen osou v souladu se ZÚR a je zpřesněn na šířku 40 m. 

(dtto) Řešené území je součástí veřejně prospěšné stavby technického protipovodňového 
opatření „POT05 Řízená inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka 
včetně Ivanovického potoka“. Opatření POT05 je znázorněno v grafické části ZÚR a je 
převzato i do návrhu ÚP v souladu se ZÚR. 

G1  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
(429) Řešené území je součástí veřejně prospěšných přírodě blízkých protipovodňových 

opatření nadmístního významu „POP02 Opatření na vodním toku Svratka“. Opatření 
POP02 je znázorněno v grafické části ZÚR JMK a je převzato i do návrhu ÚP. 

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření POT05 i POP02 jsou v ÚP 
Přísnotice zpřesněny(a) tak, aby nezasahovaly(a) do zastavěného území na severním okraji 
obce s hřištěm, ani do zastavitelné plochy Z5. Není k dispozici závazná dokumentace, podle 
které by bylo možno obě opatření dále zpřesnit. 
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Kapitola H - „Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
v územně plánovacích dokumentací obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy 
a rozvoje sídelní struktury.“ 
H.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně 

prospěšných opatření: 
(431)  ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí při 

zpřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kapitole D textové části ZÚR 
a zobrazených na výkrese č. I.2 grafické části ZÚR. Úkol koordinace se v řešeném území 
týká následujících staveb a opatření technické infrastruktury nadmístního významu 
vymezených na území několika obcí: 

- Řešeným územím prochází koridor TV02 „Vírský oblastní vodovod - napojení 
skupinového vodovodu Vranovice“. Tento koridor je v návrhu ÚP vymezen a zpřesněn o 
šířce 40 m. Koridor TV02 pokračuje na území sousedních obcí Žabčice a Vranovice, 
kde bude koordinován a zapracován do ÚPD těchto obcí. 

- Řešené území je součástí ploch přírodě blízkých protipovodňových opatření POP02 
„Opatření na vodním toku Svratka“. Pro tato opatření jsou v návrhu ÚP vymezeny 
plochy „wpo 1-5“ v souladu se ZÚR JMK. Opatření POP02 pokračují na území 
sousedních obcí Žabčice, Nosislav, Uherčice a Vranovice, kde budou koordinovány 
a zapracovány do ÚPD těchto obcí. 

- Řešené území je součástí plochy technického protipovodňového opatření POT05 
„Řízená inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně 
Ivanovického potoka“. Pro toto opatření je v návrhu ÚP vymezena plocha „wpo 6“ 
v souladu se ZÚR JMK. Opatření POT5 pokračuje na území sousedních obcí Žabčice, 
Nosislav, Uherčice a Vranovice, kde bude koordinováno a zapracováno do ÚPD 
sousedních obcí. 

- Podle tohoto článku a grafického znázornění ZÚR JMK zasahuje do řešeného území 
regionální biokoridor RK 114A ÚSES v nezpřesněné šířce 400 m. Koridor RK 114A je 
vymezený ve zpřesněné šířce 40 m na území sousední obce Nosislav, nezasahuje do 
území Přísnotic a řešeného území Přísnotic se ani nedotýká. 

H.2 Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního 
významu: 

(432)  ZÚR JMK stanovují (v kap. D.1.7. textové části ZÚR) požadavky na územní vymezení a na 
koordinaci koridorů cyklistických tras a stezek nadmístního významu v územně 
plánovacích dokumentacích dotčených obcí. Cyklistické koridory nejsou v ZÚR JMK 
graficky znázorněny: 

- Řešeným územím prochází dálkový cyklistický koridor „EuroVelo 9“. Pro tento koridor je 
v ÚP vymezena trasa na západním okraji obce ve stabilizovaných plochách ozn. Pk a 
Du. Mimo zastavěné území je koridor EuroVelo 9 vymezen na účelových komunikacích 
mimo vozovku silnice. Trasa koridoru EuroVelo 9 navazuje na vymezení cyklistických 
koridorů a cyklostezek v sousedních Žabčicích a Vranovicích (v Žabčicích bude nutné 
jeho částečné doplnění do ÚPD). 

- Řešeným územím prochází (v souběhu s EuroVelo 9) mezinárodní cyklistický koridor 
„Cyklostezka Brno - Vídeň (Wien)“. Pro tento koridor je vymezena trasa na západním 
okraji obce ve stabilizovaných plochách ozn. Pk a Du. Mimo zastavěné území je koridor 
„Cyklostezka Brno - Vídeň“ vymezen na účelových komunikacích mimo vozovku silnice. 
Trasa tohoto cyklokoridoru navazuje na vymezení cyklistických koridorů a cyklostezek 
v sousedních Žabčicích a Vranovicích (doplnění viz výše). 

- V souběhu s výše zmíněnými koridory prochází řešeným územím Jantarová stezka KČT 
5, která je součástí dálkových cyklotras ČR. Trasa tohoto cyklokoridoru navazuje na 
vymezení cyklistických koridorů a cyklostezek v sousedních Žabčicích a Vranovicích 
(v Žabčicích bude nutné jeho doplnění do ÚPD). 

- Řešeným územím prochází cyklistický koridor krajské sítě Brno - Vranovice - Dolní 
Věstonice - Lednice - Břeckav - Lanžhot - Kúty - Bratislava. Tento koridor je v ÚP 
vymezen v souladu s interaktivní mapou Cyklo - Jižní Morava v trase souběžné se silnicí 
II/381. Do budoucna bude třeba tento koridor přesunout ze silnice na účelovou 
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komunikaci nebo na samostatnou cyklostezku. Trasa tohoto cyklokoridoru navazuje 
na vymezení cyklistických koridorů a cyklostezek v sousedních Uherčicích 
a Vranovicích. 

Vyhodnocení návazností pro koordinaci těchto záměrů v územních plánech sousedních obcí je 
též uvedeno v článku II.11d) odůvodnění ÚP. Požadavek na koordinaci územně plánovací 
činnosti podle ZÚR JMK je v návrhu ÚP Přísnotice splněn. 
 
Kapitola I - „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití 
územní studií.“ 
(437) Přísnotice se nacházejí v severní části plochy Územní studie koridoru vedení 400 kV 

vymezené v ZÚR JMK. Podle této kapitoly a výkresu I.5 ZÚR se Přísnotic týká prověření 
trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV „Územní studie koridoru vedení 400 kV 
Sokolnice - hranice ČR/Rakousko“. 

Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 
- Podle vyjádření KrÚ JMK z této skutečnosti nevyplývají požadavky, které by bylo nutno 

zapracovat do územně plánovací dokumentace obce Přísnotice (na základě povinnosti 
prověření záměru zmíněného elektrického vedení). 

 
II.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

 
II.3.1 Soulad s cíli a úkoly územního plánování 
 
Soulad s cíly a úkoly územního plánování je v Územním plánu Přísnotice (ÚP) plněn podle 
jednotlivých článků a písmen § 18 a § 19 stavebního zákona takto: 
§18/1-2)  Stávající plochy, zastavitelné plochy i plochy změn v krajině (v nezastavěném území) 

jsou vymezeny ve vzájemném poměru tak, aby byla udržena či zlepšena vyváženost 
podmínek udržitelného rozvoje s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných i soukromých zájmů: 

Pro posílení podmínek příznivého životního prostředí: 
- Jsou vymezeny plochy „lesní Ls“ a plochy „zeleně krajinné Zk“, plochy „vodní 

a vodohospodářské W“ a dále změny ploch zemědělských na zeleň krajinnou (Zk1-8) 
a na plochu vodní a vodohospodářskou (W1). Změny v krajině jsou určeny zejména 
k založení a doplnění prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a mohou mít 
i protierozní účinky (např. jako větrolamy). Doplněním ÚSES mimo les se zvýší 
ekologická stabilita krajiny i její estetická hodnota s příznivým dopadem na hospodářské 
i rekreační využití krajiny. 

- Jsou vymezeny plochy „veřejných prostranství - zeleň Pz“ na návsi a podél silnice 
a obslužných místních komunikací v zastavěném území. 

- Jsou vymezeny plochy „zemědělské - zahrady, sady a vinice Zz“ uvnitř i okolo 
zastavěného území pro jeho oddělení od rozsáhlých monokulturních zemědělských 
ploch. Jsou vymezeny plochy „zemědělské - travnaté Zt“, které pomohou zvýšit vodní 
jímavost území podél vodních toků. 

- Jsou vymezeny plochy protipovodňových staveb a opatření POT05 a POP02 pro 
zvýšení retenční schopností krajiny a pro možnost řízeného rozlivu povrchových vod při 
povodních v záplavovém území Svratky. 

Posílení podmínek hospodářského rozvoje: 
- S ohledem na hospodářský vývoj a na vyšší míru vyjížďky za prací jsou vymezeny 

plochy „výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba Vs“, plochy „výroby a skladování 
- zemědělská výroba Vz“ a jsou vymezeny zastavitelná plochy pro rozvoj výrobního 
podnikání Z8-9 (Vs), které mohou poskytnout další pracovní příležitosti. 

- Jsou vymezeny plochy „zemědělské - orné polní Zp“ s vysoce kvalitními půdami určené 
pro zemědělské obhospodařování a rostlinnou výrobu, to ve střední, západní, východní 
i jižní části řešeného území. 
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- Jsou vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - silniční Ds“, plochy „dopravní 
infrastruktury - účelové Du“, plochy veřejných „prostranství - komunikace Pk“ a plochy 
„technické infrastruktury - inženýrská zařízení Ti“, zajišťující dopravní spojení, dopravní 
napojení staveb a pozemků (obslužnost území) a technickou infrastrukturu. 

- Pro posílení zásobování pitnou vodou celého regionu je přes řešené území vymezen 
koridor TV02 - napojení skupinového vodovodu Vranovice na Vírský oblastní vodovod. 

Posílení podmínek soudržnosti společenství obyvatel: 
- Sociální podmínky udržitelného rozvoje jsou posíleny zejména vymezením 

zastavitelných ploch pro bydlení a občanské vybavení. S ohledem na příznivý 
demografický vývoj v posledních letech a na skutečnost, že Přísnotice jsou v rozvojové 
oblasti OB3 osídlení, jsou vymezeny zastavitelné plochy  Z1-4, Z14 pro „bydlení - 
venkovské (Bv)“. Novou obytnou výstavbou se může zlepšit demografické složení, 
zejména snížit věkový průměr obyvatelstva. 

- Pro zvýšení standardu vybavenosti obce jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy Z5-6 
občanského vybavení. To plocha „občanského vybavení - sportovní (Os)“ a plocha 
„občanského vybavení - hřbitovy (Oh)“. Jsou vymezeny plochy dalších druhů 
občanského vybavení, které pomohou stabilizovat a rozvíjet veřejné vybavení obce. 

§18/3) Článek se týká jen činnosti orgánů územního plánování. 
§18/4) Územní plán Přísnotice chrání přírodní hodnoty a rozvíjí civilizační hodnoty území 

vymezením zastavitelných ploch tak, že tyto přiléhají k zastavěnému území (též ZÚ). 
Uvnitř ZÚ jsou vymezeny plochy stávající, které lze ještě využít výstavbou v uličních 
prolukách. Tím se zvýší hospodárné využití zastavěné území. Návrh ÚP chrání krajinu a 
životní prostředí. Společnými podmínkami ozn. „A-H“ v článku I.6.1 a podmínkami 
prostorového uspořádání ozn. „a1-4, b1-3, c1, d1-4, e1-3, f“ v článku I.6.2 jsou ve 
veřejném zájmu chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického a architektonického dědictví. 

§18/5) Územní plán nevymezuje plochy s vyloučením staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v tomto článku zákona v nezastavěném území (tj. pro zemědělství, 
lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny, dopravní 
a technickou infrastrukturu, nepobytovou rekreaci, atd...). V zákoně uváděné záměry 
jsou v souladu s charakterem řešeného území i s ochranou jeho hodnot. 

§18/6) Přísnotice mají (měly) původní Územní plán obce (dále ÚPO) a nejsou zde proto 
„nezastavitelné pozemky“ ve smyslu odst. 1e) § 2 zákona. Umísťování související 
technické infrastruktury je přípustným či podmíněně přípustným způsobem využitím 
skoro všech druhů ploch v řešeném území podle čl. I.6.1 ÚP. 

§19/1a) Při zpracování územního plánu byl projektantem posouzen aktuální stav řešeného 
území a jeho hodnoty. Přírodní hodnotou jsou zejména lesní porosty Knížecího lesa 
podél toku Šatavy a porosty podél toku Závistice, které představují společenstva 
původních lužních (zamokřených) lesů. Hodnotou jsou vysoce úrodné nivní půdy na 
celém řešeném území. Pro tyto hodnoty jsou v ÚP vymezeny zejména plochy ozn. Ls, 
Zk, Zp, Zz. Civilizační hodnotou je zachovalý venkovský charakter zástavby obce. 
Kulturními hodnotami jsou kulturní památky - Smírčí kříž v polích a kostel sv. Václava na 
návsi a zachovalé historické jádro zástavby obce. 

§19/1b) Na základě vyhodnocení stávajícího stavu a hodnot řešeného území je stanovena 
urbanistická koncepce a kompozice, která je uvedena v čl. I.2.1-4 a v čl. I.3.1. 
Urbanistická koncepce i kompozice je zdůvodněna v článku II.9.3.1 odůvodnění. 

§19/1c) Byly posouzeny nezbytné změny v území a jsou vymezeny zastavitelné plochy ozn. 
Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14 a též změny v krajině ozn. (Zk1-8), (W1). Z toho zastavitelné 
plochy veřejných prostranství Z11-12 (Pk) jsou vymezeny pro komunikace a jejich 
veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění. Je vymezen koridor TV02 pro 
propojení a posílení 2 vodovodů nadmístního významu a jsou vymezeny poměrně 
rozsáhlé plochy protipovodňových opatření POP02 a POT05. Veřejné a soukromé 
zájmy v území jsou koordinovány i stanovenými „koncepčními podmínkami“ v čl. I.6.1 
pro zastavitelné plochy a „společnými podmínkami“ stanovenými též v čl. I.6.1 pro 
všechny plochy s rozdílným způsobem využití. Společnými podmínkami „B, C, D“, které 
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se týkají dodržení hygienických limitů (zejména hlukových) a ochrany ovzduší, je 
chráněno veřejné zdraví i životní prostředí. 

§19/1d-e) Společnými podmínkami ozn. „A-H“ stanovenými v článku I.6.1 a též přípustnostmi 
využití - funkčními podmínkami všech druhů ploch s rozdílným způsobem využití (Bv, 
Ov, Os, Oc,...... až Zp, W, Ls) a podmínkami prostorového uspořádání v čl. I.6.2 ozn. 
„a1-4, b1-3, c1, d1-4, e1-3, f“ jsou stanoveny urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na funkční a prostorové uspořádání zastavěného i nezastavěného území 
a požadavky na změny v plochách (pro umísťování, uspořádání a řešení zástavby) 
s ohledem na hodnoty řešeného území. V zastavitelných plochách Z1-4, Z11-12 bude 
zástavba uspořádána podle výkresu č. 4 s prvky regulačního plánu a s podrobnějšími 
podmínkami prostorového uspořádání uvedenými v čl. I.6.2f). 

§19/1f) Není stanoveno pořadí změn (etapizace) v plochách. To z toho důvodu, že není účelné 
určovat pořadí změn v území, pokud není předmětem etapizace zejména veřejná 
infrastruktura, a kde např. obec sama nebude investorem. 

19/1g) Stabilizací, vymezením a ochranou systému odvodnění území (vodních toků a příkopů) 
a vymezenými plochami lesními a zeleně krajinné s protierozními účinky jsou vytvořeny 
podmínky pro snižování nebezpečí přírodních katastrof přírodě blízkým způsobem. Pro 
snížení těchto rizik jsou vymezeny plochy protipovodňových opatření; POP02 (wpo 1-5): 
„plochy přírodě blízkého protipovodňového opatření - opatření na vodním toku Svratka“ 
a POT05 (wpo 6): „plocha technického protipovodňového opatření - řízená inundace 
Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka“. Tyto 
plochy jsou určeny mj. pro zadržení a řízený rozliv povrchové vody při povodních a jsou 
v ZÚR JMK vymezeny i na území sousedních obcí. Protipovodňová opatření jsou 
přípustná v mnoha plochách podle čl. I.6.1. 

§19/h) Pro zmírnění důsledků event. hospodářských změn, jsou v ÚP vymezeny plochy výroby 
a skladování vč. zastavitelných ploch výroby a skladování  Z8-9, které mohou 
poskytnout pracovní příležitosti přímo v obci. 

§19/1i) Vymezenými stabilizovanými i zastavitelnými plochami a podmínkami pro způsob jejich 
využití stanovenými v článku I.6.1 a I.6.2, jsou v ÚP vytvořeny prostorové předpoklady 
pro obnovu a příznivý rozvoj sídelní struktury včetně kvalitního bydlení. 

§19j) Vymezenými plochami veřejné infrastruktury, vč. zastavitelných ploch veřejných 
prostranství Z11-12 pro dopravní a technickou infrastrukturu a zastavitelných ploch 
Z5-6 pro občanské vybavení, jsou v ÚP dány předpoklady na hospodárné vynakládání 
veřejných prostředků. 

§19/1k) V řešeném území nejsou vymezeny plochy určené pro civilní ochranu. Požadavky podle 
§ 20, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jsou vyhodnoceny v článku II.5.1k). 

19/1l) Po prověření z hlediska cílů a úkolů územního plánování a požadavků na urbanistické 
řešení nejsou vymezeny rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. Pro lepší nájezd 
od silnice k zastavitelným plochám Z1-2 jsou vymezeny 2 asanace. 

19/1m) Nejsou vymezeny plochy s negativními vlivy záměrů na řešeném území a na širší 
území. Splnění požadavků zvláštních právních předpisů je vyhodnoceno v článku II.5.1 
níže v odůvodnění. 

19/1n) Nejsou vymezeny (proto ani regulovány) plochy pro využívání přírodních zdrojů. 
§19/1o) V návrhu ÚP Přísnotice jsou uplatněny dosud dostupné poznatky z oboru urbanismu 

a územního plánování a je zohledněna současná legislativa platná v r. 2022. 
§19/2) Dotčeným orgánem bylo k zadání ÚP Přísnotice požadováno vyhodnocení vlivů ÚP na 

udržitelný rozvoj území (též VVURÚ), jehož součástí je vyhodnocení vlivů ÚP na životní 
prostředí (SEA). Posouzení vlivů má oponentní charakter a je k návrhu ÚP přiloženo 
samostatně. Požadavky a výsledky posouzení vlivů jsou v návrhu ÚP zohledněny 
a zapracovány (viz čl. II.6-8 odůvodnění ÚP).  
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II.3.2 Soulad s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území 
 
Územní plán je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
území (§ 18 čl. 4 stavebního zákona) s následujícím konkrétním vyhodnocením. 
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území je stanovena v čl. I.2.3 územního plánu (ÚP). Cíle 
ochrany a rozvoje hodnot území obce jsou stanoveny v článku I.2.4 ÚP. Pro ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot území jsou stanoveny podmínky v článku I.6.2. 
Je respektována ochrana kulturních památek tak, že v jejich blízkosti nejsou vymezeny plochy 
změn. Jedná se zejména o kulturní památku Smírčí kříž v polích a o stavbu kostela sv. Václava 
na návsi, který tvoří architektonickou dominantu ve středu obce. 
V návrhu ÚP je podpořen kompaktní způsob zástavby ve vazbě na historický půdorys zástavby 
obce. Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství - zeleň Pz a plochy zeleně sídelní Zs, čímž 
je v územním plánu zabezpečena stabilizace zeleně zejména na návsi a podél komunikací. 
Pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot historického jádra obce (Na návsi, Za 
kostelem, Za humny) je v čl. I.2 stanovena koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce. 
Pro ochranu charakteru zástavby vč. výškové regulace, zastavitelnosti pozemků a pro ochranu 
krajinného rázu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání v článku I.6.2. Přičemž 
tradiční zástavbu tvoří zejména nízkopodlažní (původně zemědělské) domy v souvislé řadě 
vedle sebe s hřebeny sklonitých střech podél komunikací a s dvorními trakty kolmo do dvora. Pro 
zastavitelné plochy bydlení Z1-4 jsou stanoveny podrobnější podmínky v čl. I.6.2f) uvedené též 
na výkrese č. 4 s prvky regulačního plánu, které jsou zdůvodněny v čl. II.14. Nebude 
podporována zástavba ve stabilizovaných plochách ve 2. řadě mimo uliční frontu. Zmíněné 
podmínky zapracované do ÚP dávají zákonný podklad k zachování architektonických 
a urbanistických hodnot v dalších řízeních. 
Rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti obce a kapacitě veřejné infrastruktury, 
přičemž byly zohledněny dosud nevyužité zastavitelné plochy původního ÚPO Přísnotice 
(z r. 2000) a částečně i zastavitelné plochy z jeho provedené změny č. 1 (z r. 2006). 
Stávající plochy i navržené změny na zastavitelné plochy bydlení, občanského vybavení, výroby 
a skladování a plochy veřejných prostranství jsou vymezeny tak, aby nedocházelo k prolínání 
sousedních funkcí, které by se mohly navzájem negativně ovlivňovat. 
Je respektována ochrana kulturních památek tím způsobem, že v jejich blízkosti nejsou 
vymezeny plochy změn, ale jen stávající plochy veřejných prostranství či zeleň. Celé řešené 
území je s potenciálními archeologickými nálezy. Památkové zóny však nejsou v řešeném území 
stanoveny. 
 
II.3.3 Soulad s požadavky na ochranu nezastavěného území 
 
Navržené urbanistické řešení je v souladu s obecnými požadavky na ochranu nezastavěného 
území podle § 18, odst. 4-6 stavebního zákona (viz předchozí čl. II.3.1). Řešení respektuje 
produkční zemědělskou hodnotu území s intenzivně obhospodařovanou zemědělskou ornou 
půdou v plochách Zp. Na druhé straně řešení respektuje krajinné hodnoty a přírodě blízké 
lokality - významné krajinné prvky (VKP) podél vodoteče Šatavy, podél Přísnotické strouhy 
a toku Závistice, kde jsou pro ně vymezeny plochy lesní Ls, plochy zeleně krajinné Zk a plochy 
vodní W. 
Hlavní zastavěné území je kompaktně využito stávající zástavbou (tj. bez významných proluk). 
Vymezené zastavitelné plochy Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14 rozvíjejí urbanistickou strukturu obce 
v přímé návaznosti na zastavěné území. Přitom zastavitelné plochy jsou vymezeny zejména na 
zemědělských pozemcích podél stávajících komunikací - plochy Z1-2, Z11 na ulici Padělky nebo 
doplňují zastavěné území o novou ulici v zahradách - plochy Z3-4, Z12 v lokalitě Díly za humny. 
Zastavitelné plochy jsou vymezené mimo zastavěné území (s výjimkou části Z4 a Z6) a všechny 
k němu bezprostředně přiléhají. To v místech se stejným způsobem využití. 
Nejsou vymezeny zastavitelné plochy zcela ve volné krajině, čímž je nezastavěné území 
chráněno před nežádoucí výstavbou. 
Urbanistické řešení respektuje vysokou produkční zemědělskou hodnotu převažujících částí 
řešeného území (střední, západní, východní i jižní část), kde jsou vymezeny zejména plochy 
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„zemědělské - orné polní Zp“. Řešení respektuje krajinnou a ekologickou hodnotu pozemků 
podél toku Šatavy, Přísnotické strouhy a potoka Závistice s významnými krajinnými prvky, které 
zahrnují zejména porosty lužního tzv. Knížecího lesa. Na těchto pozemcích jsou vymezeny 
plochy lesní, plochy vodní a vodohospodářské a doprovázející plochy zeleně krajinné. 
Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území je řešeno s ohledem na 
zemědělskou hodnotu krajiny i v jiných částech řešeného území. Jejich vymezením jsou 
respektovány (tj. stabilizovány) veškeré lesní porosty a porosty zeleně krajinné a též plochy 
vodní vč. pobřežní zeleně. Plochy zemědělské jsou chráněny ve všech částech, kde není 
v územním plánu navržena změna jejich využití. 
V nezastavěném území jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury - pro průjezd železniční 
tratě č. 250 plocha ozn. Dz, pro průjezd silnice II/381 a silnice III/41621 plochy ozn. Ds a Pk a též 
pro síť účelových komunikací jsou vymezeny plochy ozn. Du. Jedná o plochy pro nezbytnou 
veřejnou dopravní infrastrukturu, kterou je zajišťována přístupnost pozemků a staveb a též 
prostupnost krajiny. 
V nezastavěném území je vymezen 40 m široký zpřesněný koridor TV02 pro rozšíření Vírského 
oblastního vodovodu. Dále jsou vymezeny poměrně rozsáhlé plochy protipovodňových opatření 
POP02 a POT05. Tyto plochy jsou nezbytnou technickou infrastrukturou nadmístního významu 
vymezené v ZÚR JMK a nebudou mít podstatný vliv na zemědělský a lesnický způsob využití 
dotčených pozemků. 
Mimo zmíněných koridorů a ploch technické infrastruktury TV02, POP02, POT05 jsou 
v nezastavěném území vymezeny jen změny zemědělské půdy na plochy zeleně krajinné   
(Zk1- 8) a na plochu vodní a vodohospodářskou (W1) pro založení a doplnění prvků lokálního 
územního systému ekologické stability (ÚSES) včetně návrhu větrolamu. 
Ochrana nezastavěného území podle stavebního zákona se bude opírat o vydaný územní plán, 
který vymezuje stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití i v nezastavěná území, 
a tímto vymezením tato území i chrání před nežádoucím využitím. 
 
II.4 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
 
II.4.1 Soulad s požadavky stavebního zákona 
 
Územní plán Přísnotice je pořizován v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
„o územním plánování a stavebním řádu“ (dále jen zákona) v současném znění platném v roce 
2022 podle jednotlivých ustanovení zákona s následujícím konkrétním vyhodnocením: 
Poznámka k vyhodnocení souladu: 
Nejsou uvedena ustanovení, § a odstavce, které nemohou být plněny územním plánem (např. se 
týkají jen činností orgánů apod.). 
§18-19 Vyhodnocení splnění § 18 a § 19 je uvedeno výše v čl. II.3.1. 
§20a/1) Územní plán je vypracována digitálně a je předán i ve strojově čitelných datových 

formátech včetně prostorových dat ve vektorové formě. 
§20a/2,3) ÚP není vyhotovena v jednotném standardu podle tohoto §, protože zatím nebyl ke 

standardům ÚPD vydán prováděcí předpis. Vypracování v jednotném standardu 
nepožadoval ani pořizovatel podle metodického doporučení MMR z r. 2019. 

§24/1) V územním plánu nejsou vymezeny územní rezervy. 
§43/1) Územní plán ve své výrokové části - na výkresech č. 1-4 a v článcích I.1 až I.8 stanovuje 

požadavky jmenované v odst. 1) § 43 zákona: zastavěné území, urbanistickou koncepci 
a kompozici, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelné plochy, 
koncepci uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury. ÚP dále vymezuje veřejně 
prospěšné stavby a stanovuje podmínky pro využití ploch a koridorů. Nejsou vymezeny 
plochy územních rezerv ani plochy přestavby, protože nebylo třeba je vymezovat. 
Nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v ZÚR JMK. 

§43/2) Nebyl shledán důvod k tomu, aby rozhodování o změnách v území ve vymezených 
zastavitelných plochách Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14 bylo podmíněno způsobem uvedeným 
v tomto odstavci. Nejsou proto vymezeny plochy či koridory, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním a evidencí 
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územní studie či vydáním regulačního plánu. ÚP obsahuje části s prvky regulačního 
plánu s podrobnějším řešením na výkrese č. 4. 

§43/3) Cíle a úkoly územního plánování požadované v ZÚR JMK jsou splněny. V ÚP je 
vymezen a zpřesněn koridor TV02 pro napojení skupinového vodovodu Vranovice na 
Vírský oblastní vodovod. Jsou vymezeny plochy protipovodňových patření POP02 
a POT05, které umožní mj. řízený rozliv povrchové vody při povodních. Územní plán 
i vyhodnocení jeho vlivů obsahují podrobnosti regulačního plánu, protože o tom 
rozhodnulo Zastupitelstvo obce v zadání ÚP. Jedná se o zastavitelné plochy Z1-4 
a Z1-12 v lokalitách Padělky a Díly za humny, kde bude výstavba uspořádána podle 
výkresu č. 4 se stavební uliční čárou. Zmíněným plochám jsou stanoveny podrobnější 
podmínky prostorového uspořádání. 

§43/4) Území plán řeší celé území obce, které je tvořeno 1 katastrálním územím Přísnotice 
(č. 736261) a bude vydán opatřením obecné povahy podle správního řádu. 

§43/6) Náležitosti a obsah ÚP Přísnotice odpovídají prováděcímu předpisu - vyhlášce 
č. 500/2006 Sb., v současném znění (viz článek níže). 

§44 ÚP Přísnotice je pořizován z vlastního podnětu obce. 
§47 Zadání ÚP Přísnotice bylo projednáno pořizovatelem podle požadavků tohoto 

§ s dodrženými zákonnými lhůtami a bylo schváleno zastupitelstvem obce 21. 2. 2016. 
V zadání bylo krajským úřadem požadováno posouzení vlivů návrhu ÚP Přísnotice na 
udržitelný rozvoj území vč. vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Nejsou 
požadovány, proto ani zpracovány varianty řešení. Též viz článek II.1 odůvodnění ÚP 
výše „Postup pořízení územního plánu“. 

§50-51 Proces pořizování ÚP byl veden pořizovatelem podle ustanovení těchto § zákona 
s dodržením zákonných lhůt a dalších požadavků. Oznámení o společném jednání 
o návrhu ÚP vč. informace o uložení dokumentace ÚP bylo k nahlédnutí a zveřejněno 
jak na úřední desce obce a pořizovatele, tak v jejich elektronické formě na webových 
stránkách a je doloženo ve spise pořizovatele. Rovněž tak texty a výkresy ÚP byly 
v předepsané lhůtě k dispozici jak u pořizovatele, tak na obecním úřadě ve vytisknuté 
podobě. K návrh ÚP bylo vypracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vč. 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, které je zveřejněno a projednáno spolu 
s návrhem ÚP (podrobněji viz čl. II.1 a II.6). 

§52-52 Další proces pořizování ÚP byl veden pořizovatelem podle ustanovení těchto § zákona 
s dodržením zákonných lhůt a dalších požadavků. Oznámení o veřejném projednání 
v rámci řízení o ÚP vč. informace o uložení dokumentace ÚP bylo k nahlédnutí 
a zveřejněno jak na úřední desce obce a pořizovatele, tak v jejich elektronické formě na 
webových stránkách a je doloženo ve spise pořizovatele. Rovněž tak texty a výkresy ÚP 
byly v předepsané lhůtě k dispozici jak u pořizovatele, tak na obecním úřadě ve 
vytisknuté podobě. Splnění těchto § zákona je uvedeno též v článku II.1, který bude 
doplněn po ukončení projednání ÚP. Vypořádání námitek a připomínek je uvedeno v čl. 
II.16-17 ÚP (též bude doplněno). 

§53/5) Součástí odůvodnění ÚP je čl. II.6 „Zpráva o vyhodnocení ÚP na udržitelný rozvoj území 
obsahující výsledky tohoto vyhodnocení vč. výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí“. Součástí odůvodnění ÚP je komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
a vyhodnocení účelného využití zastavěného území vč. vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch, což je uvedeno i níže v článcích II.9 a II.10. 

§54(6) Územní plán je uveden do souladu se ZÚR JMK v současném znění po Aktualizacích č. 
1 a 2. Jsou vymezeny plochy protipovodňových opatření OPO02 a POT05, Je vymezen 
a zpřesněn koridor technické infrastruktury TV02 pro propojení vodovodů a jsou 
vyznačeny koridory cyklistické dopravy. 

§55a-c) Tato ustanovení zákona se týkají jen pořízení změny územního plánu. 
§58 V územním plánu je vymezeno hlavní zastavěné území (ZÚ) k 30. 4. 2022 v severní 

části řešeného území a 2 malá ZÚ v jižní části řešeného území. Do ZÚ jsou zahrnuty 
pozemky tzv. intravilánu z r. 1966, dále zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, 
přiléhající části příjezdových pozemních komunikací a veřejná prostranství podle 
ustanovení tohoto § zákona. Do hlavního ZÚ nezasahují pozemky lesa. Pozemky vinic 
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zapsaných v katastru jsou ze zastavěného území vyjmuty (viz hranice ZÚ na 
výkresech). Při vymezení zastavěného území byl zohledněn metodický pokyn 
„Vymezení zastavěného území“ zveřejněný MMR ČR a ÚÚR v září 2013. 

§101/1) Podle tohoto § lze uplatnit předkupní právo pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejná 
prostranství vymezená v ÚP. Obec Přísnotice nebude z titulu územního plánu 
uplatňovat předkupní právo. 

§170/1) Jsou vymezeny plochy a koridory určené v ÚP pro umístění veřejně prospěšných staveb 
dopravní a technické infrastruktury podle písm. a) tohoto § zákona, které jsou v ÚP ozn. 
vps 1-2 komunikace a inženýrské sítě a vps 5 Vírský oblastní vodovod (propojení). Dále 
jsou vymezeny plochy pro umístění veřejně prospěšných opatření pro snižování 
ohrožení povodněmi podle písm. b) tohoto § ozn. wpo 1-6 a jsou vymezena opatření vpo 
1-7 pro umístění krajinné zeleně pro doplnění ÚSES, ve kterých lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit. Řízení o vyvlastnění k pozemkům a stavbám upravuje zvláštní 
právní předpis - zákon 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo stavbám (zákon o vyvlastnění) v aktuálním znění. 

 
II.4.2 Soulad s požadavky prováděcích právních předpisů stavebního zákona 
 
a) Územní plán je v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., „o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ 
(dále jen vyhláška) v současném znění platném v roce 2022 podle jednotlivých ustanovení 
vyhlášky s následujícím vyhodnocením: 
§3/1) Mapovým podkladem ÚP je současná digitalizovaná katastrální mapa (KM). 
§13/1) ÚP obsahuje textovou a grafickou část. Dokumentace ÚP je vypracována 

v náležitostech obsahu včetně odůvodnění podle přílohy č. 7 vyhlášky a stavebního 
zákona, viz obsah dokumentace, který je uveden na konci textu výrokové části i na konci 
textu odůvodnění.  

§13/2) Použitým mapovým podkladem pro výkresy ÚP Přísnotice je katastrální mapa celého 
řešeného území ve stavu k 30. 4. 2022, která byla zkontrolována a doplněna podle 
www.cuzk.cz. Výkresy ÚP č. 1-3 a 7 jsou podle požadavku vyhlášky vypracovány 
v měřítku 1 : 5 000. Výkres širších vztahů č. 6 je vypracován nad základní mapou 
silniční v měřítku 1 : 50 000. Podle požadavku zadání je pro 2 lokality vypravován výkres 
č. 4 s prvky regulačního plánu v měřítku 1 : 2 000. 

§14/1) Části dokumentace ÚP jsou opatřeny záznamem o účinnosti, který obsahuje údaje 
podle požadavku tohoto § vyhlášky. 

Soulad s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.: 
- Dokumentace ÚP je v souladu s přílohou vyhlášky rozdělena na část I. - „územní plán“ a na 

část II. - „odůvodnění územního plánu“. 
- Textová část územního plánu (výroková část) a textová část jeho odůvodnění jsou 

vypracovány v obsahu a struktuře členění podle části I. a II. přílohy č. 7 k vyhlášce. 
- Textová část odůvodnění je členěna tak, že napřed uvádí požadavky § 53, odst. 4-5) 

stavebního zákona, požadavky přílohy č. 7 vyhlášky a též požadavky zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád. 

- Urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny i koncepce veřejné infrastruktury jsou 
řešeny tak, že je v ÚP vymezeno 21 druhů ploch s rozdílným způsobem využití, to v celém 
řešeném území. Tím je uspořádána zástavba obce i její krajina. Vymezení všech druhů 
ploch včetně navržených změn využití ploch (zastavitelných ploch i ploch s návrhem změn 
v krajině) je dostatečně patrno z hlavního výkresu č. 2. Proto nejsou zpracovány samostatné 
výkresy koncepcí a nejsou vypracována jejich schémata. 

- Z důvodu přehledného a účelného řešení ÚP (tj. nevymezování příliš závazných 
podrobností) nejsou zpracovány samostatné výkresy řešení veřejné infrastruktury. 
Koncepce dopravní a technické infrastruktury je patrna z hlavního výkresu. Pro veřejně 
prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury jsou na výkrese č. 3 vymezeny plochy 
a koridory vps 1-2, vps 5. 

 

http://www.cuzk.cz/
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Poznámka: Vymezení vps 1-2 je společné pro dopravní i technickou infrastrukturu, protože 
např. kanalizace bývá umístěna pod místní komunikací a ostatní rozvody podél komunikace, 
popř. částečně pod ní, takže spolu souvisejí. 

- Vedení stávajících i budoucích inženýrských sítí vč. jejich rekonstrukcí jsou umožněna (jako 
související) v plochách bez jejich zákresu v ÚP podle čl. I.6. Stejně tak jsou přípustná i další 
protipovodňová opatření (protierozní průlehy a stromořadí) nevymezená svými plochami 
v ÚP. 

- Nebyly důvody k tomu, aby byl  vypracován výkres pořadí změn v území - není stanovena 
etapizace. Protože nebyly zapotřebí, nejsou vymezeny plochy přestavby určené k obnově 
znehodnocených území (taková území zde nejsou). 

- Po prověření koncepce urbanistického řešení z hlediska cílů a úkolů územního plánování 
nejsou zastavitelným plochám stanoveny podmínky pro rozhodování o změnách v území 
dohodou o parcelaci, územní studií nebo vydaným regulačním plánem.  

- Podle požadavku zadání je pro 2 části řešeného území vypravován výkres č. 4 s prvky 
regulačního plánu, konkrétně pro zastavitelné plochy Z1-4, Z11-12.  

- Je vypracován koordinační výkres, kde jsou zapracovány aktuální limity využití území. 
- Je vypracován výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků řešení na půdní fond je provedeno v čl. II.15 odůvodnění. 
- Soulad s přílohou č. 7 k vyhlášce je patrný též z obsahu dokumentace, který je uveden na 

konci výrokové textové části i na konci textů odůvodnění. 
 
b) Územní plán je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., „o obecných požadavcích na 
využívání území“ (dále jen vyhláška) v současném znění v r. 2022 podle jednotlivých ustanovení 
vyhlášky s následujícím vyhodnocením: 
§3/1) Na rozdíl od požadavku vyhlášky, kde „se plochy vymezují zpravidla o rozloze větší než 

2 000 m2“, jsou v ÚP s ohledem na velikost obce a s ohledem na použité měřítko 
hlavních výkresů 1 : 5 000 vymezeny stávající plochy i plochy se změnou využití menší 
než 2 000 m2 (tj. pod 0,2 ha). To z toho důvodu, aby bylo možno fixovat a identifikovat 
i  alé plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou důležité (např. kostel Oc, garáže 
Dg, infrastruktura Ti) To též proto, aby bylo možno zobrazit veřejně prospěšné stavby 
a aby bylo možno zobrazit a vyhodnotit zábory ZPF s podrobností požadovanou 
krajským úřadem JMK (zábory dříve a nově v ÚP vymezované). 

§3/2a) Jako plochy se stávajícím způsobem využitím jsou vymezeny současné plochy 
s rozdílným způsobem využití. Jako plochy požadovaných změn využití jsou vymezeny 
zastavitelné plochy ozn. Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14 a plochy změn v krajině ozn. (Zk1-8) 
a (W1). Plochy jsou vymezeny tak, aby byly navzájem od sebe odděleny požadované 
způsoby jejich využití. Druhy ploch jsou označeny zkratkami způsobu využití Bv, Os, 
Oc...... až Ls, W - celkem 21 druhů ploch. Navržené změny na jiný druh plochy jsou 
označeny zkratkou v závorkách. Způsoby využití jednotlivých druhů ploch jsou 
stanoveny v článcích I.3.2 a I.6.1 vč. podmínek. 

§3/2b) Podle významu ploch jsou vymezeny „zastavitelné plochy“. Plochy územních rezerv ani 
plochy přestavby ke změně stávající zástavby či k rekultivaci území nejsou vymezeny 
(nejsou zde zapotřebí). 

§3/4) S ohledem na specifické podmínky a na požadované využití je většina ploch s rozdílným 
způsobem využití podrobněji členěna a označena zkratkami podle článku. I.3.2 ÚP 
takto: 

- plochy bydlení (§ 4 vyhlášky) jsou podrobněji specifikovány na „venkovské“, 
- plochy občanského vybavení (§ 6 vyhlášky) jsou podrobněji členěny za pomlčkou 

na „veřejné Ov“, na „sportovní Os“, na „církevní Oc“ a na „myslivecké Om“, 
- plochy výroby a skladování (§ 11 vyhlášky) jsou podrobněji členěny za pomlčkou na 

„lehká a řemeslná výroba Vs“ a na „zemědělská výroba Vz, 
- plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky) jsou podrobněji členěny za pomlčkou na 

„drážní Dz“, na „silniční Ds“, na „účelové Du“ a na „řadové garáže Dg“, 
- plochy veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky) jsou podrobněji členěny za pomlčkou na 

„komunikace Pk“ a na „zeleň Pz“, 
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- plochy zemědělské (§ 14) jsou podrobněji členěny za pomlčkou na „zahrady, sady 
a vinice Zz“, na „travnaté Zt“ a na „orné polní Zp“. 

Dále jsou stanoveny tyto plochy s jiným způsobem využití, než je uvedeno v § 4 až § 19 
vyhlášky, které jsou označené zkratkami podle čl. I.3.2 výrokové části ÚP takto: 
- plochy „zeleně sídelní Zs“, 
- plochy „zeleně krajinné Zk“. 

Stanovení výše uvedených druhů ploch je podle požadavku § 3 odst. 4) vyhlášky samostatně 
zdůvodněno v článku II.9.3.2 odůvodnění, to s ohledem na jejich požadované využití. 
§4-19 Bez podrobnějšího členění jsou vymezeny tyto základní druhy ploch, které odpovídají 

paragrafovému znění: 
- plochy „technické infrastruktury Ti“ (§ 10 vyhlášky), 
- plochy „lesní Ls“ (§ 15 vyhlášky), 
- plochy „vodní a vodohospodářské W“ (§ 13 vyhlášky). 

§7/2) V lokalitě Díly za humny jsou vymezeny zastavitelné plochy Z3-4 bydlení (Bv) o celkové 
velikosti 2,09 + 1,35 = 3,44 ha, pro které je nutno podle tohoto § vymezit související 
plochu veřejného prostranství o velikosti 500 m2/na 1 ha x 3,44 = 1 720 m2 (0,17 ha) 
mimo komunikace. Z tohoto důvodu je vedle plochy Z3 vymezena stabilizovaná plocha 
„veřejného prostranství - zeleň Pz“ na konci ul. Za humny o velikosti 0,42 ha, což je pro 
splnění požadavku § 7 vyhlášky k plochám Z3-4 více než dostatečné. 

 
II.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
II.5.1 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
 
Územní plán Přísnotice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů vyjmenovaných 
v poznámce 4) na konci stavebního zákona, které mají, nebo mohou mít dopad na koncepci 
a navržené řešení územního plánu podle následujícího vyhodnocení. 
 
a) Soulad s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Vymezením ploch vodních a vodohospodářských ozn. W (ve kterých jsou hlavní odtokové trasy) 
je v ÚP chráněn systém odvodnění řešeného území. Kromě vodních toků - Šatava, Stará Šatava, 
Přísnotická strouha a Závistice je v ÚP respektováno i hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), ozn. 
jako přítok Šatavy. Pro zajištění odtoku vod je v čl. I.6.1 stanovena společná podmínka „G“ 
požadující nezastavování hlavních odtokových tras. 
Vymezené plochy vodní a vodohospodářské W, plochy lesní Ls, plochy zeleně krajinné Zk 
(meze, průlehy, ÚSES) včetně změn na tyto plochy (Zk1-8), (W1) a vymezené plochy zemědělské 
- travnaté Zt se budou podílet na ochraně proti vodní erozi a pomohou zvýšit přirozenou jímavost 
a retenci povrchových vod v území. 
V řešeném území je vyhlášeno záplavovém území vodního toku Svratka, stanovené 
rozhodnutím JMK 151413/2006-Pol. Záplavové území pro stoletou vodu Q100 je v ÚP vyznačeno 
jeho hranicí na koordinačním výkrese č. 5. 
V souladu s požadavkem ZÚR JMK jsou v řešeném území vymezeny plochy protipovodňových 
opatření POP02 a POT05, které mj. umožní zadržení a rozliv povrchové vody při povodních. Na 
koordinačním výkrese jsou znázorněny hranice od břehové čáry toků podle § 49 odst. 2 písm. c) 
vodního zákona pro umožnění jejich údržby. 
Na jižním okraji řešeného území jsou přítomny vodní zdroje skupinového vodovodu Vranovice, 
pro které jsou v ÚP vymezeny plochy technické infrastruktury a jsou stanoveny podmínky v čl. 
I.6.1. Je vymezen koridor TV02 pro napojení Vírského oblastního vodovodu na skupinový 
vodovod Vranovice pro posílení vydatnosti vodovodní sítě. 
Rozvody pitného vodovodu a kanalizace budou umísťovány zejména v plochách dopravní 
infrastruktury a v plochách veřejných prostranstvích, což je stanoveno i ve společných 
podmínkách pro umísťování technické infrastruktury v záhlaví článku I.4.2. Další podmínky pro 
splnění požadavků vodního zákona jsou stanoveny v článcích a odstavcích I.4.2d),e),f). 
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b) Soulad s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 

V řešeném území se nenacházejí zvláště chráněná území přírody - Evropsky významné lokality 
soustavy Natura 2000 ani ptačí oblasti, přírodní památky nebo přírodní rezervace, které by bylo 
třeba v ÚP vymezit. Toto je potvrzeno i ve stanovisku KrÚ JMK k zadání ÚP, podle kterého návrh 
ÚP nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy Natura 
2000. V řešeném území se nacházejí registrované významné krajinné prvky (VKP): VKP 
U hřiště, VKP Knížecí les, VKP V Oknech, VKP Želízka, VKP Šatava a VKP Závistice. Tato 
území jsou znázorněna na koordinačním výkrese a pro jejich plochy jsou v ÚP vymezeny plochy, 
čímž jsou chráněny před nežádoucím způsobem využití. Některé VKP jsou zapojeny do ÚSES. 
Ochrana přírody a krajiny je v ÚP plněna zejména tím, že jsou v krajině vymezeny plochy 
s rozdílným způsobem využití, zejména plochy lesní Ls (se společenstvy zamokřeného lesa), 
dále plochy vodní a vodohospodářské W, (W1), plochy zeleně krajinné Zk, (Zk1-8) a plochy 
zemědělské - travnaté Zt podél vodních toků. 
Za účelem zvýšení přírodní hodnoty krajiny jsou vymezeny změny ploch zemědělských na 
plochy zeleně krajinné určené zejména pro doplnění prvků územního systému ekologické 
stability (Zk1-7) a pro větrolam (Zk8). V řešeném území jsou vymezena 2 lokální biocentra ozn. 
LBC 1-2 a je vymezeno 5 lokálních biokoridorů ozn. LBK 1-5 ÚSES. Pro ochranu přírody 
v plochách ÚSES jsou stanoveny podmínky v čl. I.5.2.d) a podmínky ochrany krajinného rázu 
v článku I.6.2e). Požadavky zmíněného zákona jsou v ÚP plněny. Soulad navrženého řešení se 
zákonem o ochraně přírody a krajiny vyplývá též s posouzení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA), 
který byl vypracován současně s návrhem ÚP. 
 
c) Soulad s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán nevytváří územní předpoklady ke znečišťování ovzduší. V řešeném území nejsou 
vymezeny plochy pro chemickou výrobu, pro hutnictví, pro těžbu, pro likvidaci odpadů, ani pro 
jiná či podobná zařízení s rizikem znečištění ovzduší.  
Zásada ochrany čistoty ovzduší bude v území dodržena v rámci následných řízení. Pro ochranu 
kvality ovzduší jsou v čl. I.6.1 stanoveny společné podmínky ozn. B-C. Při umísťování výrobních 
zařízení v plochách Vs, (Vs), Vz bude postupováno podle § 17 a dalších zmíněného zákona. 
V řešeném území bude respektováno opatření 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 podle ust. § 41 odst. 3 zmíněného zákona. 
 
d) Soulad s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů 
Splnění požadavků tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů je vyhodnoceno samostatně 
v článku II.15.1 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond“ níže v odůvodnění. 
 
e) Soulad s požadavky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů 
V řešeném území se nacházejí (podle portálu Národního památkového ústavu) následující 
kulturní památky vyznačené značkami na koordinačním výkrese: 
 

rejstříkové č. 
ÚSKP: 

 

název památky: 
 

popis a lokalita: 

105727 římskokatolický farní kostel 
sv. Václava 

venkovská sakrální architektura 
pozdního historismu (vysvěcen 
 
v r. 1873, rozšířený v r. 1905) 
na centrální uliční návsi 

47841/7-1696 Smírčí kříž 
(pamětní kříž Kryštofa Krause 
z Grotky) 

původně dvouramenný pamětní kříž se 
sekaným nápisem z 2. poloviny 17. 
století v polích jihozápadně od obce 
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V řešeném území se nacházejí též památky místního významu a pietní místa: 
- mariánský sloup s kamennou sochou Panny Marie na ulici Žabčická na parc. č. 589/3 před 

domem č. popisné 221 z r. 1898, 
- obelisk na hřbitově se jmény padlých v I. světové válce a pomníček s deskou, evid. 

č. CZE6221-30001 a CZE6221-30006, 
- na rozcestích a té podél silnice se nacházejí neevidované křížky z 19. století. 
Kulturní památky, ostatní památky místního významu a pietní místa jsou v ÚP respektovány tak, 
že v jejich bezprostřední blízkosti nejsou vymezeny nevhodné změny využití území. To 
s výjimkou zastavitelné plochy Z6, která je určena pro nezbytné rozšíření hřbitova. 
Z důvodu zachování charakteru původní venkovské zástavby v historickém jádru obce jsou v ÚP 
stanoveny podmínky prostorového uspořádání v čl. I.6.2. 
 
f) Soulad s požadavky zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Splnění požadavků lesního zákona a souvisejících předpisů je vyhodnoceno samostatně 
v článku II.15.2 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa“ níže v odůvodnění. 
 
g) Soulad s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění dalších předpisů, kategorizace krajských silnic aj. 
Pro železniční trať č. 250 „Havlíčkův Brod - Brno - Kúty“ je v západním výběžku řešeného území 
vymezena plocha „dopravní infrastruktury - drážní Dz“. 
Pro silnice II. a III. třídy jsou mimo zastavěné území vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - 
silniční Ds“, pro účelové komunikace jsou vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - účelové 
Du“. Pro silnice a komunikace v zastavěném území jsou vymezeny plochy „veřejných 
prostranství - komunikace Pk“ vč. průjezdu silnice. Vymezením zmíněných ploch jsou v řešeném 
území zabezpečeny plochy pro železnici a pro pozemní komunikace v parametrech, které mj. 
umožní i bezkolizní průjezd železnice a krajských silnic II/381 a III/41621. 
Pozemky související dopravní infrastruktury mohou být součástí i jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití podle článku I.6.1. Pro úpravy silnic a dalších pozemních komunikací jsou 
stanoveny podmínky v čl. I.4.1 odst.  b-d). Podle „Návrhové kategorizace krajských silnic 
Jihomoravského kraje do roku 2030“ (podle které budou ve svých trasách spravovány), jsou 
v řešeném území přítomny krajské silnice: II/381 „Pohořelice - Žarošice“ a silnice III/41621 
„Žabčice - Vranovice - Pasohlávky“. Obě silnice jsou v řešeném území zařazeny do tahů 
oblastního významu v kategorii S7,5. Pozemní komunikace budou v řešeném území upravovány 
podle platných předpisů, zejména podle norem ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na 
silničních komunikacích“, ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6110 
„Projektování místních komunikací“. Autobusy veřejné dopravy osob se otáčejí tak, že objedou 
dokola náves. Průjezdní úsek silnice III/41621 přes obec bude zařazen do funkční skupiny B, což 
umožňuje příjezdy k jednotlivým stávajícím domům. Zdůvodnění řešení koncepce dopravní 
infrastruktury je uvedeno v článku II.9.4.1. 
Na koordinačním výkrese jsou znázorněna ochranná pásma (OP) o předepsané velikosti; OP 
železnice - 60 m od osy krajní koleje a OP silnic II. a III. třídy - 15 m od osy vozovky mimo 
zastavěné území. Požadavky výše zmíněných zákonů jsou v ÚP plněny. 
Nové trasy cyklistických koridorů a cyklostezek budou navrhovány v souladu s technickými 
podmínkami ministerstva dopravy - „Navrhování komunikací pro cyklisty TP 179“ z roku 2017 
a v souladu s „Koncepcí rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016 - 2023“. Na 
koordinačním výkrese jsou pro informaci znázorněny docházkové vzdálenosti o poloměru 500 m 
od stávajících zastávek veřejné autobusové dopravy podle požadavku OD KrÚ JMK. 
 
h) Soulad s požadavky zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

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

Do řešeného území nezasahují výhradní ložiska nerostných surovin, jejich dobývací prostory ani 
chráněná ložisková území. V řešeném území nejsou evidována poddolovaná ani sesuvná 
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území. Podle vyjádření Ministerstva obchodu a průmyslu (MPO ČR) je jihozápadně od vlastní 
obce nebilancované ložisko štěrkopísků č. 5034800 Přísnotice, které není limitem v území. Do 
tohoto ložiska zasahují podle vyjádření MPO ČR zastavitelné plochy Z3-4, Z9, Z12. Podle 
vyjádření MPO ČR k návrhu ÚP zasahuje do jižního okraje řešeného území ložisko nevyhrazené 
suroviny - štěrkopísku č. 3253100 Vranovice, které rovněž není limitem v území (orientačně viz 
obrázek níže). Jižní okraj řešeného území je součástí průzkumového území pro ropu a zemní 
plyn č. 040008 Svahy Českého masivu. Pokud se přistoupí časem k evidenci a těžbě nerostných 
surovin v řešeném území, bude postupováno v souladu s uvedenými předpisy. 
 

 
 
ch) Soulad s požadavky zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

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

Do řešeného území nezasahují přírodní léčivé zdroje, o kterých pojednává lázeňský zákon. Pro 
případ, že by došlo k jejich nálezu, bude v plochách mimo zastavěné území nutno umožnit jejich 
průzkum v souladu s odst. 5) § 18 stavebního zákona. 
 
i) Soulad s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády 
ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Pro ochranu veřejného zdraví jsou stanoveny „společné podmínky způsobu využití ploch“ v čl. 
I.6.1 pod písmeny B, C, D, které vycházejí z požadavků zmíněného zákona a zmíněného 
nařízení vlády. Stanovené podmínky týkající se nenarušení okolního prostředí, neumísťování 
zdrojů hluku či znečištění ovzduší v plochách, respektování chráněných prostor a chráněných 
prostor stávajících staveb (vč. zastavitelných ploch pro tyto stavby) v blízkosti silnic či výroby, 
týkající se i možnosti kumulace nepříznivých zdrojů atd., vycházejí z požadavků výše zmíněné 
legislativy a dodržení hygienických limitů. Krajská hygienická stanice požaduje v zadání 
zpracování studie, která by řešila protihluková opatření a jejich etapizaci v dalších řízeních. 
Nejsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení podél železnice ani vedle ploch pro výrobu 
a skladování. Podmínka hlukového posouzení je stanovena pro využití zastavitelné plochy 
bydlení Z14 vymezené podél silnice na konci ulice Vranovická. Dodržení hygienických předpisů 
je povinností ze zákona, kterou není nutno vynucovat územním plánem. Prokázání nepřekročení 
přípustných hygienických limitů a zdravotních rizik bude předmětem dalších řízení a územích 
rozhodnutí. 
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k) Soulad s požadavky zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů a požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra České 
republiky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Dotčený orgán (Hasičský záchranný sbor JMK), který hájí zájmy zmíněného zákona, uplatnil 
k zadání ÚP požadavky podle prováděcí vyhlášky č. 380/2002 Sb. uvedené pod písmeny d), g) 
a i) vyhlášky, které jsou v rámci možností územního plánu řešeny takto: 
d) Požadavky evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, zejména pro případ nouzového 
ubytování při vzniku neočekávané mimořádné události 
- Pro dočasné ubytování obyvatelstva z jiných ohrožených oblastí či ubytování místních 

obyvatel v případě vzniku neočekávané mimořádné události je možno využít stavby 
v plochách „občanského vybavení - veřejné Ov“, zejména kulturní dům, mateřskou školu, 
základní školu a plochu Ov vymezenou mezi ul. Výhon a zastavitelnou plochou Z3. 

g) Požadavky záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků vzniklých mimořádné události, zejména 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 dodávek z jiných 
nezávislých zdrojů 
K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací jsou v urbanistickém řešení návrhu 
ÚP zohledněny následující zásady: 
- Plochy určené pro bydlení, pro občanské vybavení, pro výrobu a skladování jsou vymezeny 

v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, ze kterých je 
zabezpečena jejich dopravní obsluha, tedy i přístupnost pro záchranu obyvatel. 

- Doprava na silnici III/41621 v průtahu přes obec a doprava na místních komunikacích 
v plochách veřejných prostranstvích - komunikace Pk je řešena tak, aby umožňovala příjezd 
zásahových jednotek a nouzovou obsluhu území v případě zneprůjezdnění silnice. Přitom 
části zneprůjezdněné silnice či místa se zúženým profilem bude možno objet po místních 
komunikacích a dalších plochách veřejných prostranství. 

- Plochy veřejných prostranství pro silnice a místní komunikace v zastavěném území jsou 
vymezeny v takové šířce (při stanovené výškové hladině do 2 nadzemních podlaží), která 
nezpůsobí jejich zavalitelnost v důsledku event. rozrušení okolní zástavby takto: 
š (šířka prostoru pro komunikaci) = minimálně (v1+v2)/2 + 6 m, kde „v1“ a „v2“ jsou výšky 
budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách obslužné komunikace. 

- Nejsou vymezeny zcela uzavřené vnitrobloky bez možnosti příjezdu. Výrobní plochy jsou 
prostorově a dopravně odděleny od obytné zástavby. 

- Řešení technické infrastruktury umožní dodávku vody a energie z jiných částí zástavby. 
i) Požadavky na nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
- Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií (např. pomocí cisteren, 

motorových agregátů na elektrickou energii) může být prováděno z ploch veřejných 
prostranství ozn. Pk a Pz i mimo dopravní prostory silnice z místních komunikací, zejména 
na centrální návsi. Dále z ploch občanského vybavení ozn. Ov, Os. 

 
l) Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR 
 Soulad s požadavky zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 

a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví vč. souvisejících předpisů 
V řešeném území se nenacházejí objekty či zařízení ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR (dále 
MO ČR). MO ČR - orgán, který hájí zájmy zmíněných předpisů, uplatnil k zadání ÚP požadavky 
na zapracování zájmů MO ČR týkající se letectva a obrany státu. Z tohoto důvodu je v textové 
části stanovena podmínka v bodě F v článku I.6.1. 
Celé řešené území je územím podle § 175 stavebního zákona. V tomto území může být na 
základě tohoto limitu omezena výstavba (včetně rekonstrukcí a přestavby) výškových staveb, 
venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů apod. Výstavba dalších 
staveb o výši 30 m a více nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu může být výškově 
omezena nebo zakázána orgánem k tomu příslušným. 
Požadavek je dodržen, na koordinačním výkrese je uvedena poznámka 1) „Celé správní území 
obce se nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany ČR (ochranném pásmu 
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radiolokačního zařízení) dle § 175 stavebního zákona. Celé území se nachází v ochranném 
pásmu letiště se zákazem laserových zařízení - sektoru B“. 
 
m) Soulad s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad uplatnil k zadání ÚP Přísnotice požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ) včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) podle § 22 písm. e) 
zmíněného zákona. Vyhodnocení vlivů je provedeno autorizovanou osobou podle § 19 zákona 
a je přiloženo k návrhu ÚP. Z posudku SEA (formálně opraveném 12/2019) vyplývá, že návrh ÚP 
je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., i s předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny 
a s dalšími předpisy a koncepcemi. Posudek SEA je vypracovaný v rozsahu úměrném velikosti 
a složitosti řešeného území o obsahu podle přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
v současném znění. K vyhodnocení vlivů koncepce návrhu ÚP Přísnotice na životní prostředí 
vydal krajský úřad v r. 2020 souhlasné stanovisko, v jehož závěru konstatoval, že lze návrh ÚP 
v předložené verzi považovat z hlediska možných dopadů na životní prostředí a na veřejné 
zdraví - za akceptovatelný. Po veřejném projednání byl návrh ÚP upraven tak, že nadále 
neobsahuje zastavitelné plochy Z7, Z10, Z13, ale namísto toho zastavitelnou plochu Z14. 
K návrhu rozhodnutí o námitkách a úpravě řešení vydal krajský úřad stanovisko, že k této 
podstatné úpravě nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí z hlediska dodržení zákona 
č. 101/2001 Sb. 
 
II.5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
Článek je obsažen v části III.4.4 odůvodnění pořizovatele. 
 
II.6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 

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

 
Územní plán Přísnotice je posuzován z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj územ. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje ve svém stanovisku k zadání ÚP č.j. JMK 174459/2017 ze dne 3. 1. 2018 
uplatnil podle § 47 odst. 2-3 stavebního zákona, podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny 
a podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., požadavek na vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. To z důvodu předběžné opatrnosti týkající se zejména nekonkrétně formulovaných 
požadavků zadání na rozvojové plochy a na jejich možný vliv na životní prostředí a na možné 
střety zájmů v území. Požadavek byl do zadání ÚP pořizovatelem rozšířen na „vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území“ podle ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona. 
 
A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy 

stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení 
Vyhodnocení předpokládaného vlivu návrhu ÚP na životní prostředí (SEA) je vypracováno 
samostatně v příloze k návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) i část 
SEA vypracoval Ing. Michal Kovář, Ph.D., a zodpovědný projektant Ing. Alexandr Mertl - 
ekologické inženýrství, který je osobou oprávněnou pro posuzování vlivů na životní prostředí 
podle § 19 a § 24 zákona č. 100/2001 Sb., a následných předpisů. Vyhodnocení má charakter 
posudku, jehož závěry jsou zapracovány do návrhu ÚP. VVURÚ je provedeno v rozsahu podle 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v současném znění. Vyhodnocení SEA je provedeno 
v rozsahu podle přílohy stavebního zákona. 
Po připomínce krajského úřadu JMK ve společném jednání byl posudek SEA upraven do 
souladu s legislativou v prosinci 2019. Úpravy ÚP provedené pro veřejné projednání v září 2020 
(dokumentace ozn. 09/2020) nezakládaly potřebu přehodnotit posudek SEA, který zůstal 
v podobě ke společnému jednání i pro veřejné projednání. Po veřejném projednání byl návrh ÚP 
upraven tak, že nadále neobsahuje zastavitelné plochy Z7, Z10, Z13, ale namísto toho 
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zastavitelnou plochu Z14 vymezenou v rozsahu podle původního ÚPO. Též byly redukovány 
prvky v části s podrobností regulačního plánu a bylo upuštěno od vymezení veřejně prospěšných 
staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. K návrhu rozhodnutí o 
námitkách a úpravě návrhu vydal krajský úřad dne 2. 2. 2022 stanovisko, že k této podstatné 
úpravě nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí (cit.: „tyto změny nepředstavují důvod 
pro uplatnění požadavku na zpracování SEA vyhodnocení). 
V posouzení SEA (datovaném 12/2019) jsou vyhodnoceny zastavitelné plochy Z1-13 a plochy 
změn v krajině (Zk1-8) a (W1) pro ÚSES. Není hodnocen koridor TV02 pro napojení Vírského 
oblastního vodovodu na vodovod Vranovice a nejsou hodnoceny plochy protipovodňových 
opatření POP02 a POT05, které jsou převzaty ze ZÚR JMK, a jejichž vliv na životní prostředí byl 
dostatečně vyhodnocen a projednán v rámci pořizování ZÚR JMK. 
Z pohledu stavu všech složek životního prostředí v řešeném území nejsou v souvislosti 
s návrhovými plochami posuzovaného ÚP Přísnotice identifikovány žádné významné vlivy, které 
by mohly závažným způsobem negativně ovlivnit stav životního prostředí. V posuzovaných 
návrhových plochách není zjištěn negativní vliv (ani kumulativní), který by vyžadoval realizaci 
speciálních kompenzačních opatření. Vyhodnocení SEA neurčilo plochy ke změně jejich 
vymezení nebo k úpravě v návrhu ÚP stanovených podmínek a regulativů. 
 
B. Vyhodnocení vlivů změny č. I územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný 
podle zákona č. 114/1992 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) ve svém stanovisku k zadání 
č.j. JMK 176127/2017 ze dne 13. 12. 2017 vyloučil významný vliv ÚP Přísnotice na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy 
Natura 2000. Tyto do řešeného území nezasahují. 
 
C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na skutečnosti zjištěné v územně analytických 

podkladech 
Návrh ÚP Přísnotice byl prověřen s územně analytickými podklady (ÚAP) správního obvodu 
ORP města Židlochovice v aktuálním znění. Z ÚAP Židlochovice vyplývá  požadavek 
zapracování trasy pro Vírský oblastní vodovod v části Židlochovice - vodojem Uherčice, který je 
v ÚP vymezen v koridoru TV02 o šířce 40 m bez významného vlivu na životní prostředí. V ÚAP 
Židlochovice je vyznačeno „přírodně cenné území“, které je v návrhu ÚP respektováno. Jedná se 
o plochy podél severního, východního a jihovýchodního okraje řešeného území s lesními porosty 
podél toku Šatavy a podél toku Závistice. Pro tato území jsou v ÚP vymezeny plochy „lesní Ls“ 
a plochy „zeleně krajinné Zk“. V ÚAP Židlochovice je v Přísnoticích vyznačeno historické jádro 
obce s vyšší urbanistickou hodnotou. Toto území je v ÚP respektováno, v historickém jádru obce 
jsou vymezeny plochy a jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání v čl. I.6.2, kterými je 
chráněn charakter venkovské zástavby, zejména v historickém jádru včetně významné stavební 
dominanty katolického kostela sv. Václava. 
Návrh ÚP Přísnotice byl prověřen s ÚAP Jihomoravského kraje (v jejich současných 
aktualizacích). Z ÚAP JMK vyplývá požadavek zapracování protipovodňových opatření na 
vodním toku Svratky. Pro tato protipovodňová opatření jsou v ÚP vymezeny plochy přírodě 
blízkých a též technických opatření ozn. POP02 a POT05 v požadovaném rozsahu, který 
odpovídá jejich vymezení v ZÚR JMK s menším zpřesněním u severní části zástavby obce. Ani 
tato opatření nemají významný vliv na životní prostředí. Jedná se o plochy mimo zastavěné 
území, kde bude mj. umožněn řízený rozliv povrchové vody při povodních. 
 
D. Případné vyhodnocení vlivů územního plánu na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým 

řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti 
zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech 

Z řešení územního plánu Přísnotice nevyplývají skutečnosti, které by bylo třeba doplnit do 
územně analytických podkladů ORP Židlochovice nebo do ÚAP Jihomoravského kraje. Na 
základě doplňujícího průzkumu v území bylo v ÚP aktualizováno zastavěné území, které je 
vymezeno podle § 58 stavebního zákona ve stavu k 30. 4. 2022. 
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E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách 
územního rozvoje. 

Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v Politice 
územního rozvoje České republiky (PÚR ČR po její 4. a 5. Aktualizaci) jsou v návrhu ÚP 
Přísnotice plněny. Vyhodnocení přínosu pro naplnění republikových priorit podle kapitoly 2. 
čl. 14-32 PÚR ČR je vyhodnoceno v článku II.2.1 „Soulad návrhu územního plánu s politikou 
územního rozvoje“ (výše v odůvodnění). 
Rovněž i priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené 
v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK po jejich 2. Aktualizaci) jsou 
v ÚP Přísnotice plněny. Vyhodnocení přínosu pro naplnění krajských priorit územního plánování 
podle kapitoly A, článků 1-23 ZÚR JMK je vyhodnoceno samostatně v článku II.2.2 „Soulad 
návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem“ (výše 
v odůvodnění). 
 
F. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - shrnutí 
Návrh územního plánu vytváří předpoklady na zlepšování územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj, pro soudržnost společenství obyvatel území a pro 
větší vzájemný soulad těchto podmínek. V územním plánu jsou navrženy změny využití ploch, 
které příznivě ovlivní vyhodnocované podmínky pro udržitelný rozvoj území: 
Pro zlepšování podmínek příznivého životního prostředí: 
- Jsou vymezeny plochy „lesní Ls“, plochy „zeleně krajinné Zk“, plochy „vodní 

a vodohospodářské W“ a dále změny ploch zemědělských na zeleň krajinnou (Zk1-8) a na 
plochu vodní a vodohospodářskou (W1). Změny v krajině jsou určeny zejména k založení 
a doplnění prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a mohou mít i protierozní 
účinky (např. jako větrolamy). Doplněním ÚSES se zvýší ekologická stabilita krajiny 
s příznivým dopadem na životní prostředí. 

- Jsou vymezeny plochy „zemědělské - zahrady, sady a vinice Zz“ uvnitř i okolo zastavěného 
území zejména pro jeho oddělení od souvislých ploch orné půdy. Jsou vymezeny plochy 
„zemědělské - travnaté Zt“, které pomohou zvýšit vodní jímavost území zejména podél 
stávajících vodních toků. 

- Jsou vymezeny plochy protipovodňových opatření POP02 a POT05 pro zvýšení retenční 
schopností krajiny - akumulaci povrchových vod a pro možnost řízeného rozlivu 
povrchových vod při povodních aj. 

Pro zlepšování podmínek hospodářského rozvoje: 
- Jsou vymezeny plochy „výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba Vs“, plochy „výroby a 

skladování - zemědělská výroba Vz“. Jsou vymezeny zastavitelné plochy Z8-9 (Vs) určené 
pro výrobní podnikání na jižním okraji zastavěného území obce, které mohou poskytnout 
další pracovní příležitosti. 

- Jsou vymezeny plochy „zemědělské - orné polní Zp“ s vysoce kvalitními půdami určené pro 
zemědělské obhospodařování a rostlinnou prvovýrobu. 

- Jsou vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - silniční Ds“, plochy „dopravní infrastruktury 
- účelové Du“, plochy veřejných „prostranství - komunikace Pk“ a plochy „technické 
infrastruktury Ti“. Těmito plochami je zajištěno dopravní spojení, dopravní napojení 
pozemků i staveb (obslužnost území) vč. nezbytné technické infrastruktury k dalšímu 
hospodářskému rozvoji obce. 

- Pro posílení zásobování vodou celého regionu je přes řešené území vymezen koridor TV02 
pro napojení skupinového vodovodu Vranovice na Vírský oblastní vodovod. 

Pro zlepšování podmínek soudržnosti společenství obyvatel: 
- Sociální podmínky udržitelného rozvoje jsou posíleny zejména vymezením zastavitelných 

ploch pro bydlení a pro občanské vybavení. S ohledem na příznivý demografický vývoj a na 
skutečnost, že Přísnotice jsou v rozvojové oblasti OB3 osídlení, jsou vymezeny zastavitelné 
plochy  Z1-4, Z14 pro „bydlení - venkovské (Bv)“. Obytnou výstavbou se může zlepšit 
demografické složení, zejména snížit věkový průměr obyvatelstva. 

 



 
(Územní plán Přísnotice) 

 

60 

 

- Pro zvýšení úrovně občanské vybavenosti jsou vymezeny zastavitelné plochy Z5-6. 
Konkrétně zastavitelná plocha Z5 „občanského vybavení - sportovní (Os)“ a zastavitelná 
plocha Z6 „občanského vybavení - hřbitovy (Oh)“. Jsou vymezeny plochy dalších druhů 
občanského vybavení ozn. Ov, které pomohou stabilizovat a rozvíjet veřejné vybavení obce 
a tím i zvýšit společenský život v obci. 

Stávající plochy, zastavitelné plochy i plochy změn v krajině (v nezastavěném území) jsou 
vymezeny ve vzájemném poměru tak, aby byla udržena a zlepšena vzájemná vyváženost 
podmínek udržitelného rozvoje s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
i soukromých zájmů (též viz čl. II.3.1 výše). 
 
II.7 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 
Článek je obsažen v části III.2 odůvodnění pořizovatele. 
 
II.8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno 

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

 
Článek je obsažen v části III.3 odůvodnění pořizovatele. 
 
II.9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
V zadání územního plánu nebyly požadovány, a proto nejsou ani vypracovány varianty řešení. 
 

Poznámky ke komplexnímu zdůvodnění přijatého řešení: 
1) Komplexní zdůvodnění je seřazeno v členění a následnosti podle číslování a značení jedn. 

kapitol a článků výrokové textové části ÚP označených I.1 až I.9 - zde v odůvodnění II.9.1 až 
II.9.9. V max. možné míře je zachováno i podrobnější člení článků podle výrokové části. 

2) Pro lokalizaci vymezených ploch, koridorů a změn v nezastavěném území jsou použity 
názvy tratí podle katastrální mapy (KM). Pro lokalizaci a názvy ploch, koridorů a změn 
v hlavním zastavěném území jsou použity oficiální názvy ulic. 

 
II.9.1 Zdůvodnění vymezení zastavěného území 
 
Zastavěné území (ZÚ) je vymezeno podle požadavků § 58 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
v současném znění. Jsou zohledněny hranice zastavěného území vymezené v původním ÚPO 
z r. 2000, které jsou upřesněny podle současného stavu v roce 2022. Je zohledněn metodický 
pokyn „Vymezení zastavěného území“ ze září 2013 (MMR ČR, ÚÚR Brno), který se zabývá 
podrobnějším výkladem § 58 zákona. Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky tzv. 
„intravilánu“ (vymezeného k 1. 9. 1966) a „zastavěné stavební pozemky“ - tj. zastavěné plochy 
a nádvoří podle katastru nemovitostí a další parcely zejména pod společným oplocením. 
Do hlavního zastavěného území je začleněn sportovní areál za rybníkem na severním okraji 
obce a též výrobní areál farmy na jihovýchodním okraji obce, protože jsou spojeny komunikací 
s vjezdy na jejich pozemky. Jsou vymezena 3 malá samostatná zastavěná území v jižní části 
řešeného území, protože tyto obsahují zastavěné pozemky s oplocením. 
Podle § 58 odst. 2) písm. e) nepatří do ZÚ pozemky vinic. Proto jsou vinice zapsané v katastru 
nemovitostí ze zastavěného území vyjmuty. Vymezená zastavěná území byla prověřena 
a aktualizována k datu 30. 4. 2022. 
 
II.9.2 Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
II.9.2.1 Zdůvodnění hlavních zásad koncepce rozvoje obce 
 
Navržená koncepce rozvoje obce umožňuje rozvoj hlavního zastavěného území vymezením 
zastavitelných ploch navazujících na hlavní zastavěné území z jeho vnější strany. Vymezené 
zastavitelné plochy Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14 umožní plošný nárust velikosti obce, nárust její 
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občanské vybavenosti a s tím spojený příznivý demografický vývoj (omlazení a nárust počtu 
obyvatel). Plochy pro rozvoj bydlení v lokalitách Padělky a Díly za humny jsou vymezeny 
v místech, kde se dlouhodobě počítá s rozvojem již podle původního ÚPO a jeho změny č. 1. 
Přičemž zastavitelné plochy výroby a skladování umožní hospodářský růst obce, popř. nové 
pracovní příležitosti. Změny ploch v krajině jsou vymezeny v minimálním rozsahu jen za účelem 
ekologického zkvalitnění pro doplnění ÚSES a pro protipovodňová opatření. Koridor TV02 pro 
propojení vodovodů umožní zlepšení zásobování pitnou vodou. 
 
II.9.2.2 Zdůvodnění hlavních cílů rozvoje území obce 
 
Konkrétní stanovené cíle ÚP uvedené v textu za odrážkami podporují rozvoj bydlení, rozvoj 
výroby, zkvalitnění veřejné vybavenosti včetně veřejné infrastruktury. Cíle jsou stanoveny též pro 
zvýšení kvality krajiny vč. protipovodňových opatření. 
II.9.2.3 Zdůvodnění koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce 
 
Koncepce ochrany hodnot zastavěného území vychází z respektování stávající zástavby, resp. 
v dodržení jejího hmotového souladu. Navržená koncepce ochrany hodnot pomůže chránit 
památky, chránit lesní a zemědělskou půdu i přírodně hodnotnější části krajiny, jakými jsou lesní 
porosty, zeleň krajinná a pobřežní porosty vodních toků. Koncepce umožňuje vymezení ploch 
pro zvýšení kvality krajiny i pro zemědělství. To zejména plochami změn pro doplnění ÚSES 
a pro zvýšení vodní jímavosti a retence v území. 
 
II.9.2.4 Zdůvodnění hlavních cílů ochrany a rozvoje hodnot území obce 
 
Cíle ochrany hodnot obce jsou stanoveny z toho důvodu, aby bylo možno chránit strukturu 
zástavby obce a její zachovalý venkovský charakter, zejména její historické jádro. 
Další cíle budou chránit zemědělskou kulturní krajinu a též zachovalé lesní (i nelesní) porosty 
podél vodotečí. Další cíle jsou stanoveny pro zvýšení ekologické hodnoty krajiny, doplnění ÚSES 
a pro ochranu území proti povodním. 
 
II.9.3 Zdůvodnění urbanistické koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení 

ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně 

 
II.9.3.1 Zdůvodnění urbanistické koncepce včetně urbanistické kompozice 
 
a) Zdůvodnění urbanistické koncepce  
Urbanistická koncepce vychází z původního územního plánu obce Přísnotice (ÚPO z r. 2000) 
a částečně též z jeho provedené změny č. 1 (z r. 2006). To z důvodu zachování právní kontinuity 
v území. Proto nový územní plán ve svém řešení v přiměřeně možné míře zachovává koncepci 
předchozího územního plánu obce. 
- V ÚPO původně vymezené návrhové plochy pro bydlení v prolukách zastavěného území 

jsou zahrnuty do ploch stabilizovaných. To na ulici Padělky a na konci ulice Za humny, 
protože jsou již zastavěny, tedy jsou využity. 

- S výjimkou části zastavitelné plochy Z4 (Bv) a zastavitelné plochy Z6 (Oc) jsou ostatní 
zastavitelné plochy vymezeny mimo zastavěné území. Tyto však nejsou vymezeny ve volné 
krajině, ale přiléhají k hlavnímu zastavěnému území, které budou rozvíjet do plnějšího tvaru 
v místech, kde se již dlouhodobě počítá s novou zástavbou. 

- Ze změny č. 1 (Z1-3) je převzat návrh zastavitelných ploch Z3-4 (Bv) včetně komunikace 
v zastavitelné ploše Z12 (Pk) v lokalitě Díly za humny. Další souběžná oboustranně 
obestavěná obytná ulice v lokalitě blíže k lesu vymezená změnou č. 1 ÚPO nebyla převzata 
do návrhu ÚP pro její rozsáhlost a nadbytečnost (tak veliký rozvoj bydlení se v současné 
době již nepředpokládá). 

- V ÚP je upuštěno od návrhu oboustranně obestavěné ulice v lokalitě Padělky, která byla 
vymezena ve změně č. 1 ÚPO souběžně se silnicí směrem k Žabčicím. To rovněž pro její 



 
(Územní plán Přísnotice) 

 

62 

 

nadbytečnost a rozsáhlost. Zastavitelné plochy bydlení Z1-2 zde vymezené doplní jen 
protilehlou (zatím nezastavěnou) stranu ulice Padělky. 

- Zastavitelná plocha Z14 bydlení na konci ul. Vranovická je vymezena v rozsahu podle 
původního ÚPO, protože vlastníci pozemků zde s výstavbou počítají a jejího opětného 
vymezení se dožadují. Plocha byla doplněna na základě rozhodnutí o podaných námitkách 
občanů, namísto zastavitelných ploch Z7, Z10, Z13, od kterých bylo po veřejném projednání 
upuštěno. 

- Je rozšířena zastavitelná plocha Z9 výroby a skladování (Vs) za farmou, protože se zde 
nacházejí méně hodnotné zemědělské půdy a část plochy Z9 je v současnosti již využita. 

- Zastavitelná plocha Z8 výroby a skladování (Vs) je vymezena cca v rozsahu podle 
původního ÚPO. Stejně tak jsou v souladu s původním ÚPO vymezeny zastavitelné plochy 
občanského vybavení Z5 (Os pro sport) a Z6 (Oh pro rozšíření hřbitova). 

- Koncepce dopravní a technické infrastruktury vychází ze stávajícího stavu v území, kde jsou 
vymezeny plochy pro stávající dopravní infrastrukturu i pro stávající technickou 
infrastrukturu (zejména pro vodní zdroje Vranovice) beze změn v jejich koncepci. 

- Zastavitelné plochy veřejných prostranství Z11-12 jsou vymezeny pro dopravní obsluhu 
a pro technickou infrastrukturu k zastavitelným plochám Z1-4. 

- Podle požadavku ZÚR JMK je vymezen a zpřesněn koridor TV02 pro napojení Vírského 
oblastního vodovodu na vodní zdroje Vranovice. Stejně tak podle požadavku ZÚR JMK jsou 
vymezeny a zpřesněny plochy protipovodňových opatření POP02 a POT05, aby byl 
umožněn řízený rozliv povrchové vody při povodních. 

 
b) Zdůvodnění urbanistické kompozice  
Urbanistická kompozice vychází z historického půdorysu zástavby obce, který je respektován - 
ze středu zástavby obce (z Návsi) do pěti kompozičních os, které tvoří oboustranně obestavěné 
ulice Za kostelem, ulice Žabčická, ulice Přibická, ulice Vranovická a ulice Výhon. Zde jsou 
vymezena (a budou zachována) veřejná prostranství a volné pohledové směry, které se podílejí 
na zachování charakteru a struktury zástavby ovce. 
 
II.9.3.2 Zdůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Pro využívání řešeného území je v textech stanoveno a na hlavním výkrese vymezeno celkem 
21 druhů ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou označeny zkratkami Bv, Ov, Os,..... až 
Ls, W a u návrhů změn na tyto plochy se zkratkou v závorce. 
V prvním sloupci tabulky obsažené v čl. I.3.2 jsou uvedeny základní druhy ploch podle § 4 až 
§ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., „o obecných požadavcích na využívání území“ (dále jen 
vyhlášky). Základní druhy ploch, které nejsou podrobněji členěny, jsou v souladu s vyhláškou 
stanoveny následující: 
Ti plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhlášky), 
Ls plochy lesní (§ 15 vyhlášky), 
W, (W1) plochy vodní a vodohospodářské (§ 13 vyhlášky). 
Ve třetím sloupci tabulky jsou stanoveny podrobněji členěné plochy a plochy s jiným způsobem 
využití (než základním), které jsou zdůvodněny v následujícím textu. 
 

 Zdůvodnění druhů ploch s podrobnějším členěním způsobu využití 
Níže uvedené plochy s rozdílným způsobem využití stanovené v čl. I.3.2 jsou s ohledem na 
specifické podmínky a zejména na požadovaný účel jejich využití podrobněji členěny v souladu 
s ust. § 3 odst. 4 vyhlášky s následujícím zdůvodněním: 
Bv (Bv) plochy bydlení - venkovské 

Uvedený druh plochy bydlení (§ 4 vyhlášky) je podrobněji specifikován „- venkovské“, 
protože se jedná o venkovskou zástavbu s možnostmi pro umístění vedlejších (zejména 
hospodářských) staveb souvisejících s bydlením na vesnici. 

Ov plochy občanského vybavení - veřejné 
Os (Os) plochy občanského vybavení - sportovní 
Oc (Oc) plochy občanského vybavení - církevní 
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Om plochy občanského vybavení - myslivecké 
Výše uvedené druhy ploch občanského vybavení (§ 6 vyhlášky) je podrobněji členěno 
s ohledem na jejich odlišné využití, které vyplývá z jejich názvů za pomlčkou. Plochy 
s názvem „- veřejné Ov“ odpovídají nejvíce § 6 vyhlášky (samospráva, školství, kultura,...), 
plochy „- sportovní Os (Os)“ jsou určeny pro sport, tělovýchovu a sportovní rekreaci. Plochy 
„- církevní Oc“ jsou určeny pro kostely, fary a hřbitovy, plochy „myslivecké Om“ jsou určeny 
pro současnou stavbu mysliveckého sdružení a bažantnici jižně od obce. 

Vs (Vs) plochy výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba 
Vz plochy výroby zemědělské - zemědělská výroba 

Dva druhy ploch výroby a skladování (§ 11 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s ohledem na 
rozdíly v jejich využití, které vyplývají z jejich názvů za pomlčkou. Plochy Vs (Vs) jsou určeny 
pro lehkou průmyslovou a řemeslnou výrobu vč. skladování (nejsou zde určeny pro hutnictví 
či chemickou výrobu podle § 11), plochy Vz jsou určeny zejména pro zemědělskou 
živočišnou a rostlinnou výrobu (líheň kuřat Integry a.s.). 

Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Du plochy dopravní infrastruktury - účelové 
Dg plochy dopravní infrastruktury - řadové garáže 

Výše uvedené 4 druhy podrobněji členěných ploch dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky) 
mají stanoven odlišný způsob využití, který je z jejich názvů za pomlčkou. Plochy dopravní 
infrastruktury „drážní Dz“ obsahují drážní pozemky s železničními tratěmi, plochy „silniční 
Ds“ zahrnují pozemky silnic mimo zastavěné území. Plochy dopravní infrastruktury „účelové 
Du“ zahrnují zejména pozemky účelových komunikací mimo zastavěné území a plochy 
„řadové garáže Dg“ zahrnují pozemky garáží v hlavním zastavěném území. 

Pk (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace 
Pz plochy veřejných prostranství - zeleň 

Výše uvedené 2 druhy ploch veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky) jsou podrobněji členěny 
s ohledem na jejich odlišné využití, které vyplývá z jejich názvů za pomlčkou. Plochy 
veřejných prostranství „- komunikace Pk“ jsou určeny pro komunikace v zastavěném území 
(včetně průjezdu silnice) a dopravní napojení staveb a zastavitelných ploch. Plochy 
veřejných prostranství „- zeleň Pz“ jsou určeny zejména pro veřejnou zeleň v hlavním 
zastavěném území. 

Zz plochy zemědělské - zahrady, sady a vinice 
Zt plochy zemědělské - travnaté 
Zp plochy zemědělské - orné polní 

Výše uvedené 3 druhy ploch zemědělských (§ 14 vyhlášky) jsou podrobněji členěny 
s ohledem na rozdíly v jejich využití, které vyplývají z jejich názvů za pomlčkou. Zemědělské 
plochy jsou vymezeny vesměs mimo zastavěná území (s výjimkou části ploch Zz). Plochy 
zemědělské „- zahrady, sady s vinice Zz“ mohou obsahovat stavby, které nevyžadují 
stavební povolení či ohlášení stavebního úřadu (zahradní domky a zahrádkářské kolonie). 
Navíc plochy Zz se podílejí na sídelní zeleni jako izolace zástavby od souvislých ploch orné 
půdy. Plochy zemědělské „- travnaté Zt“ tvoří louky a mají i funkci protierozní a retenční kvůli 
jejich vyšší vodní jímavosti. Plochy zemědělské „- orné polní Zp“ odpovídají nejvíce vyhlášce 
a obsahují zejména pozemky velkoplošně obdělávané orné půdy. 

 

 Zdůvodnění druhů ploch s jiným způsobem využití 
Níže uvedené plochy s jiným způsobem využití stanovené v článku I.3.2 nevycházejí z definic pro 
rozdílné druhy ploch uvedených v § 4 až § 19 vyhlášky z důvodu specifického způsobu využití. 
Jejich jiný způsob využití je podle ust. § 3 odst. 4 vyhlášky zdůvodněno takto: 
Zs plochy zeleně sídelní 

Plochy zeleně sídelní jsou vymezeny jako plochy s jiným způsobem využití z důvodu 
nutnosti provázanosti s vyhláškou č. 500/2006 Sb., kde v části I. přílohy č. 7 je v článku 1c) 
požadováno, aby jako součást urbanistické koncepce byl vymezen „systém sídelní zeleně“, 
zatímco vyhláška č. 501/2006 Sb., pojem „zeleň“ nezná. Jedná se o plochy předzahrádek 
před domy podél komunikací. Plochy Zs nejsou zařazeny do ploch zemědělských (§ 14 
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vyhlášky), protože nejsou určeny pro intenzivní zemědělství, nejsou zahrnuty do ploch 
bydlení (§ 4 vyhlášky) ani ploch smíšených obytných (§ 8 vyhlášky), protože v nich není 
přípustná výstavba obytných domů ani staveb pro zemědělství. Plochy Zs nejsou zahrnuty 
ani do ploch veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky), protože se jedná vesměs o soukromé 
(někdy i oplocené) pozemky. 

Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné 
Plochy „zeleně krajinné Zk“ jsou vymezeny jako plochy s jiným způsobem využití z důvodu 
jejich specifické funkce v krajině mimo zastavěné území. Vyhláška č. 501/2006 Sb., pojem 
„zeleň“ ve svých § 4-19 nemá. Nejedná se o plochy zemědělské (§ 14 vyhlášky), ani 
o plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 vyhlášky) nebo o plochy přírodní (§ 16 
vyhlášky). Plochy zeleně krajinné jsou určeny pro nelesní a pobřežní porosty, pro územní 
systém ekologické stability a plochy určené k protierozní ochraně území. 

 
II.9.3.3 Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch 
 

 Zdůvodnění zastavitelných ploch bydlení - venkovské Z1-4, Z14 (Bv) 
Hlavní zastavěné území je v uličních frontách kompaktně využito zejména obytnou zástavbou, 
tzn., nejsou zde již větší volné či souvislejší proluky pro další bydlení. Pro uspokojení poptávky 
bydlení jsou proto vymezeny zastavitelné plochy Z1-4, Z14 „bydlení - venkovské (Bv)“. Rozvoj 
bydlení je vymezen ve dvou lokalitách; plochy Z1-2 v lokalitě Padělky, plochy Z3-4 v lokalitě Díly 
za humny a plocha Z14 na konci ulice Vranovická. Vymezené zastavitelné plochy určené pro 
bydlení navazují na hlavní zastavěné území se stejným způsobem využití jako pokračování či 
doplnění uliční obytné zástavby. 
Zastavitelnými plochami bydlení - venkovské Z1-4 a Z14 bude vhodně doplněn tvar zastavěného 
území. Zastavitelné plochy Z1-4 jsou vymezeny v návaznosti na stávající veřejnou infrastrukruru, 
zejména na stávající místní komunikace, v případě plochy Z14 na silnici. Požadavky na rozšíření 
ploch určených pro bydlení jsou podloženy žádostmi vlastníků pozemků o výstavbu, které jsou 
podpořeny obcí a byly prověřeny z hlediska cílů a úkolů územního plánování. Další popis 
a zdůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch pro bydlení je následující: 
Z1 (Bv)  plocha bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - přední část 
Z2 (Bv)  plocha bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - zadní část 

Obě zastavitelné plochy Z1-2 jsou vymezeny na severozápadním okraji hlavního 
zastavěného území podél stávající ulice Padělky, kde doplní chybějící celou protější 
stranu uliční zástavby. Obě plochy mají vhodné napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu z plochy veřejného prostranství Pk ulice Padělky, kterou bude třeba 
rozšířit v ploše Z11 a doplnit technickou infrastrukturu, která je zde částečně již 
vybudována. 

Z3 (Bv)  plocha bydlení - venkovské v lokalitě Díly za humny - delší část 
Z4 (Bv)  plocha bydlení - venkovské v lokalitě Díly za humny - kratší část 

Obě zastavitelné plochy Z3-4 jsou vymezeny na východním okraji hlavního 
zastavěného území spolu se zastavitelnou plochou Z12 pro umístění obslužné místní 
komunikace k Z3-4, která bude odbočovat z ulice Za humny. Obě plochy Z3-4 budou 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu z plochy Z12 (Pk) vymezené mezi 
nimi. Plochami Z3-4 bude doplněno hlavní zastavěné území v zahradách na západním 
okraji obce tak, že vznikne nová oboustranně obestavěná uliční zástavba mezi ulicí 
Výhon a lesem. Přičemž po obou stranách takto vymezených ploch pro obytnou 
zástavbu bude možné nadále obhospodařovat zemědělskou půdu v plochách Zz a Zp 
vymezených po obou stranách nové (budoucí) ulice. 

Z14 (Bv) plocha bydlení - venkovské na konci ulice Vranovická 
Zastavitelná plocha Z14 je vymezena na konci ulice Vranovická na jižním okraji obce, 
kde doplní pokračování obytné zástavby podél silnice III/41621. Plocha Z14 bude mít 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ze silnice III/41621 umístěné v ploše 
Ds a Pk, kde se pro plochu Z14 jen doplní technická infrastruktura.  
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 Zdůvodnění zastavitelných ploch občanského vybavení - sportovní Z5 (Os) 
a občanského vybavení - církevní Z6 (Oc) 

Pro rozvoj občanského vybavení jsou vymezeny zastavitelné plochy Z5-6, které jsou umístěny 
na okrajích hlavního zastavěného území. Plocha Z5 je vymezena za rybníkem pro rošíření 
sportoviště, plocha Z6 je vymezena pro rozšíření hřbitova u Malých Žabčic. 
Plochy Z5-6 jsou vymezeny tak, že přiléhaj ke stávajícím plochám se stejnou funkcí a jejich 
vymezení se váže na stávající veřejnou infrastrukturu, zejména na stávající občanské vybavení. 
Požadavky na rozšíření ploch občanského vybavení vychází z potřeby obce a byly prověřeny 
z hlediska cílů a úkolů územního plánování. Další popis a zdůvodnění jednotlivých 
zastavitelných ploch občanského vybavení je následující: 
Z5 (Os)  plocha občanského vybavení - sportovní v lokalitě pod hřištěm 

Zastavitelná plocha Z5 je vymezena na severním okraji hlavního zastavěného území za 
Přísnotickou strouhou a lesním porostem. Plocha je určena pro možnost rozšíření 
stávajícího sportovního areálu (vč. jeho zázemí), na který přes cestu navazuje. 
Plocha má možné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ze stávající plochy 
veřejného prostranství Pk vedle hřiště. Plocha Z5 je vymezena v záplavovém území, kde 
případná výstavba by neměla bránit odtoku vody, a proto je v ní stanovena max. 
zastavitelnost do 20 % plochy v čl. I.6.2d). Plocha Z5 je vymezena v této lokalitě z důvodu 
nezbytné návaznosti na stávající sportoviště, která jsou všechna umístěna v této části 
obce rovněž v záplavovém území. Obec nemá jiné vhodné pozemky. 

Z6 (Oc)  plocha občanského vybavení - církevní za hřbitovem vedle Malých Žabčic 
Zastavitelná plocha Z6 je umístěna na západním okraji obce uvnitř hlavního zastavěného 
území za stávajícím (již plně využitým) hřbitovem a je vymezena pro jeho rozšíření vedle 
tzv. Malých Žabčic. Plocha bude mít napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ze 
stávající části hřbitova (směrem od silnice). Důvodem vymezení plochy Z5 je dlouhodobý 
nedostatek plochy pro hrobová místa v původní části hřbitova. Situace s hrobovými místy 
je v obci dlouhodobě neúnosná a umisťovat nový hřbitov bez návaznosti na stávající 
v úplně jiných částech obce, by nebylo vhodné. 

 

 Zdůvodnění zastavitelných ploch výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba Z8-9 
(Vs) 

Pro rozvoj výroby a skladování jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy Z8-9 na jižním okraji 
hlavního zastavěného území. Obě plochy přímo navazují na stávající výrobní areál farmy, tedy 
na zastavěné území se stejnou - výrobní funkcí. 
Plochami Z8-9 bude vhodně doplněn tvar jižního okraje zastavěného území okolo farmy. 
Umístění vymezených zastavitelných ploch výroby a skladování se váže na stávající veřejnou 
infrastrukturu, zejména na účelové komunikace. Požadavky na rozšíření ploch výroby 
a skladování vycházejí z konkrétních podnikatelských záměrů i z potřeby obce poskytnout 
plochy pro podnikání a byly prověřeny z hlediska cílů a úkolů územního plánování. Další popis 
a zdůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch pro výrobu je následující: 
 

Z8 (Vs)  plocha výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba na konci ulice Výhon 
Zastavitelná plocha Z8 je vymezena na konci ulice Výhon mezi stávajícím výrobním 
areálem farmy (na který přímo navazuje) a jižním okrajem zástavby obce. Přitom je 
dodržen dostatečný odstup od stabilizovaných ploch bydlení plochou Zz. 
Plocha Z8 bude mít napojení na dopravní a technickou infrastrukturu z přiléhající plochy 
dopravní infrastruktury Du se stávající účelovou komunikací, která se nachází mezi silnicí 
III/41621 a jižním koncem ulice Výhon (plochou Pk). V ploše Z8 je již zahájeno řízení pro 
umístění konkrétní výrobní provozovny (Lavest s.r.o Žabčice) v souladu s ÚPO. 

Z9 (Vs)  plocha výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba (Vs) v lokalitě za farmou 
Zastavitelná plocha Z9 je vymezena za za farmou, tedy v poloze zcela mimo obytnou 
zástavbu, což je výhodné i z hlediska životního prostředí. Plocha přímo navazuje na 
zastavěné území - na výrobní areál farmy. Plocha Z9 bude mít napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu z přiléhající plochy dopravní infrastruktury Du se stávající 
účelovou komunikací (pokračuje z ulice Výhon). Protože část plochy Z9 - cca 30 % je již 
využita (je zde realizován výrobní areál před kolaudací), je plocha oproti ÚPO rozšířena 
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podél jižní hranice farmy. Toto rozšíření se zdá vhodné i z hlediska záboru méně hodné 
zemědělské půdy v této lokalitě. 

 

 Zdůvodnění zastavitelných ploch veřejných prostranství - komunikace Z11-12 (Pk) 
Zastavitelné plochy veřejný prostranství - komunikace jsou určeny pro místní dopravu. Plochy 
Z11-12 jsou vymezeny pro obslužné místní komunikace u zastavitelných ploch bydlení, podél 
kterých (a mezi kterými) jsou vymezeny. Zastavitelné plochy Z11-12 jsou vymezeny tak, že 
navazují na stávající veřejná prostranství Pk s místními komunikacemi a jsou vymezeny 
v souvislosti se zastavitelnými plochami bydlení Z1-4, pro které zajistí dopravní napojení. Proto 
je umístění ploch Z11-12 v území nezaměnitelné. Tyto plochy budou zabezpečovat dopravní 
a technickou infrastrukturu, a proto jsou v nich umístěny veřejně prospěšné stavby vps 1-2. 
Požadavky na plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství vychází z potřeby obce 
a byly prověřeny z hlediska cílů a úkolů územního plánování. Další popis a zdůvodnění 
jednotlivých zastavitelných ploch veřejných prostranství je následující: 
 

Z11 (Pk)  plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Padělky 
Zastavitelná plocha Z11 je vymezena pro možnost rozšíření stávající ulice Padělky a též 
pro její lepší napojení na silnici III/41621 - ulici Žabčická. Umístěná obslužná místní 
komunikace zde bude zajišťovat dopravní obsluhu pro zastavitelné plochy bydlení Z1-2 
včetně přiléhající stávající zástavby na její druhé straně. Zůstane zachováno současné 
dopravní napojení též na ulici Za kostelem. Plocha Z11 je zde vymezena též z důvodu 
nutnosti rozšíření stávající technické infrastruktury.  

Z12 (Pk)  plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Díly za humny 
Zastavitelná plocha Z12 je vymezena pro umístění místní komunikace k zastavitelným 
plochám bydlení v trase stávající účelové komunikace v lokalitě Díly za humny. Umístěná 
obslužná místní komunikace zde bude zajišťovat dopravní obsluhu pro zastavitelné 
plochy bydlení Z3-4 včetně přiléhající části stávající zástavby a též umožní propojení 
s ulicí Výhon (okolo školy) a dopravní obsluhu přiléhajících stabilizovaných ploch 
veřejného občanského vybavení Ov. Komunikace v ploše veřejného prostranství Z12 
bude napojena na severní část ulice Za humny, ze které plocha Z12 kolmo odbočuje. 
Plocha Z12 je zde vymezena též z důvodu nutnosti vybudování technické infrastruktury 
pro napojení vymezených ploch bydlení. 

 
I.9.3.4 Zdůvodnění nevymezení ploch přestavby 
 
Nejsou vymezeny plochy přestavby pro obnovu či jiné využití opuštěných areálů, zchátralé či 
nevyužité zástavby apod., protože takové plochy se v řešeném území nevyskytují. 
 
II.9.3.5 Zdůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 
 
Pro sídelní zeleň jsou vymezeny plochy „veřejných prostranství - zeleň Pz“, plochy „zeleně 
sídelní Zs“ a plochy „zemědělské - zahrady, sady a vinice Zz“. 
Způsob vymezení systému sídelní zeleně vychází z podmínek a požadavků, které jsou 
stanoveny v článku I.3.1e) urbanistické koncepce a kompozice. Důvodem stabilizace ploch se 
sídelní zelení vč. ploch zahrad přiléhajících k zastavěnému území je skutečnost, že sídelní zeleň 
se podílí se na volnějším venkovském charakteru zástavby, kde je důležité vysoké % ploch 
zahrad vč. doprovodné zeleně podél komunikací. 
Plochy ozn. Pz a Zs jsou vymezeny pro stabilizaci zeleně na veřejných prostranstvích 
v zastavěném území. Plochy „Zz zemědělské - zahrady, sady a vinice“ jsou vymezeny též 
v zastavěném území proto, aby v něm nedocházelo k nežádoucí zástavbě ve druhé řadě  mimo 
uliční frontu (domy za domy v zahradách). To zejména tam, kde původní hranici intravilánu 
z r. 1996 bylo nutno převzít do zastavěného území podle § 58 odst. 2) stavebního zákona na 
zemědělské půdě bez přímé návaznosti na zástavbu (na stavby a nádvoří podle KM). Plochy Zz 
mají též izolační funkci oddělující obytnou zástavbu od souvislých bloků orné půdy, na které se 
aplikují postřiky a další technologická opatření. 
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II.9.4 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně 
stanovení podmínek pro jejich využití 

 
II.9.4.1 Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury, včetně stanovených podmínek 
 
Koncepce dopravní infrastruktury je založena zejména na stabilizaci ploch dopravní 
infrastruktury, které jsou rozděleny na 5 druhů ploch podrobněji členěných za pomlčkou 
z důvodu jejich odlišného způsobu využití; plochy dopravní infrastruktury „drážní Dz“, „silniční 
Ds“, „účelové Du“, a v zastavěném území pak „řadové garáže Dg“ a plochy „veřejných 
prostranství - komunikace Pk (Pk)“. Zmíněné plochy s rozdílným způsobem využití zabezpečují 
tranzitní dopravu, dopravní napojení a dopravní přístupnost pozemků a staveb v řešeném území 
a proto jsou takto vymezeny. 
 
a) Zdůvodnění koncepce drážní dopravy 
Koncepce drážní dopravy spočívá ve vymezení plochy „dopravní infrastruktury - drážní Dz“. 
Touto plochou jsou zajištěny územní podmínky pro průjezd železniční tratě č. 250 západní částí 
řešeného území. Nejsou vymezeny změny v drážní dopravě. 
 
b) Zdůvodnění koncepce silniční dopravy 
Nejsou vymezeny změny v silniční dopravě. Na dopravní obsluze řešeného území se podílí 
krajské silnice III/41621 a II/381, pro které jsou mimo zastavěná území vymezeny plochy 
„dopravní infrastruktury - silniční Ds“. Silnice III/41621 prochází přes zastavěná území ve 
stabilizovaných plochách „veřejných prostranství - komunikace Pk“. Těmito plochami Ds a Pk 
jsou zajištěny územní podmínky pro obě silnice v řešeném území. Plochy Ds a Pk jsou vymezeny 
v dostatečných šířkách tak, aby zajistily bezproblémový průtah silnic řešeným územím včetně 
jejich event. úprav a oprav. 
V koncepci stanovené podmínky se opírají o platné předpisy. Na koordinačním výkrese jsou 
znázorněna ochranná pásma silnic II. a III. třídy o předepsané velikosti 15 m od osy vozovky 
mimo zastavěné území. Průjezdní úsek silnice III/41621 přes obec bude zařazen do funkční 
skupiny B, protože tato umožňuje příjezdy k jednotlivým domům. Též viz článek II.5.1g) výše 
v odůvodnění, kde jsou zařazeny silnice v řešeném území do kategorií podle návrhové 
kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje do roku 2030. 
 
c) Zdůvodnění koncepce místní dopravy 
Pro zabezpečení dopravní obsluhy pozemků a staveb v zastavěném území jsou vymezeny 
plochy „veřejných prostranství - komunikace Pk“. Jejich vymezením jsou zajištěny územní 
podmínky pro obslužné místní komunikace a též pro průjezd silnice III/41621 zastavěným 
územím (viz výše). Zastavitelné plochy veřejného prostranství - komunikace Z11-12 (Pk) jsou 
vymezeny za účelem dopravního napojení zastavitelných ploch bydlení Z1-4, resp. aby v nich 
mohly být umístěny nové místní komunikace. 
Zastavitelné plochy Z1-4, Z5-6, Z14 jsou navrženy tak, aby byly v přímé návaznosti na vymezené 
plochy dopravní infrastruktury - silniční Ds, dopravní infrastruktury - účelové Du nebo na plochy 
veřejných prostranství - komunikace Pk (Pk), které jsou rovněž součástí ploch pro místní 
dopravu. Zastavitelná plocha Z5 bude dopravně přístupná z přiléhající plochy Pk, protože je 
vymezena vedle ní. Zastavitelné plochy Z8-9 na jihu obce jsou dopravně přístupné z ploch 
dopravní infrastruktury - účelové Du, protože jsou vymezeny vedle nich. Zastavitelná plocha Z14 
bude přístupná ze silnice, protože k silnici přiléhá. 
V plochách Pk jsou přítomny obslužné místní komunikace. Místní komunikace budou 
upravovány a umísťovány podle platných předpisů, zejména normy ČSN 73 6110 projektování 
místních komunikací. Podmínky týkající se parametrů umísťovaných místních komunikací pro 
umožnění přístupu ke stavbám vč. vozů záchranné služby či požární ochrany, vychází 
z právních předpisů. 
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d) Zdůvodnění koncepce účelové dopravy 
Pro zabezpečení dopravní obsluhy pozemků v nezastavěném území jsou vymezeny stávající 
plochy „dopravní infrastruktury - účelové Du“.  Plochy Du jsou vymezeny i podél zastavitelných 
ploch výroby a skladování Z8-9 tak, aby tyto plochy byly z nich přístupné. V rámci jiných druhů 
ploch jsou v grafické části vymezeny 4 trasy pro další nové účelové komunikace, které vhodným 
způsoben doplní přístup ke stavbám a k pozemkům. Pro účelové komunikace není nutno 
vymezovat speciální plochy, protože tyto jsou přípustným využitím i jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití (včetně zemědělských) podle článku I.6.1 jako související dopravní 
infrastruktura. 
 
e) Zdůvodnění koncepce dopravy v klidu 
Nejsou vymezeny samostatné plochy pro tzv. dopravu v klidu. To proto, že odstavná stání pro 
parkování automobilů jsou a mohou být součástí např. ploch „veřejných prostranství - 
komunikace Pk“ v zastavěném území. To rovněž proto, že kapacitně přiměřená parkoviště aut či 
související garáže jsou přípustným využitím i dalších ploch podle čl. I.6.1. 
Pro stabilizaci stávajících řadových garáží jsou v zastavěném území vymezeny plochy „dopravní 
infrastruktury - řadové garáže Dg“ v nichž jsou stávající řadové garáže a s nimi související 
zpevněné plochy (vjezdy). Stanovená podmínka nebránění dopravnímu provozu na 
komunikacích a přístupu ke stavbám či pozemkům vychází z platných předpisů. 
 
f, g) Zdůvodnění koncepce veřejné dopravy osob a pěší dopravy 
Nejsou vymezeny změny v systému veřejné dopravy osob ani v systému pěší dopravy. To z toho 
důvodu, že požadavky na změny této dopravy v území nejsou a též z toho důvodu, že veřejnou 
dopravu osob lze umísťovat a provozovat v plochách dopravní infrastruktury Dz, Ds a veřejných 
prostranství Pk, to včetně zastávek. Pěší dopravu (chodníky, stezky, turistické trasy) lze 
umísťovat v téměř všech plochách s rozdílným způsobem využití. 
 
h) Zdůvodnění koncepce cyklistické dopravy 
V řešeném území se nacházejí trasy cyklistické dopravy, které jsou vyznačeny symboly bicyklů 
na hlavním výkrese. Podle předaných podkladů ÚAP Židlochovice a podle dalších podkladů 
předaných krajským úřadem JMK procházejí řešeným územím stávající trasy cyklistické dopravy 
v následujících koridorech: 
- dálkový cyklistický koridor „EuroVelo 9“, 
- mezinárodní cyklistický koridor „Greenway K-M-W“, 
- mezinárodní cyklistický koridor cyklostezka „CS Brno - Vídeň“, 
- dálková cyklotrasa ČR „KČT 5 - Jantarová stezka“, 
- regionální cyklistická trasa „Brněnská“ (v trase silnice II/381). 
Navržené cyklistické koridory jsou: 
- cyklistický koridor krajské sítě „Brno - Vranovice - Dolní Věstonice - Lednice - Břeclav - 

Lanžhot - Kúty - Bratislava“ (v trase silnice III/41621). 
- místní cyklotrasa z ulice U kostela okolo hřiště směrem na Nosislav. 
Cyklistickou dopravu lze umísťovat a provozovat zejména v plochách „dopravní infrastruktury - 
účelové Du“, přes zastavěné území v plochách „veřejných prostranství Pk“ a též jako související 
i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití podle článku I.6.1. Provozování cyklistické 
dopravy na silnicích je nebezpečné, a proto je v čl. I.4.1h) stanovena podmínka umísťování 
cyklistických koridorů mimo vozovku silnic II. a III. třídy. To v souladu s požadavkem čl. 168) 
a 177) ZÚR JMK, kde mají být cyklistické trasy vedeny mimo dopravní prostory silnic II. a III. 
třídy, zařazených do tahů krajského významu podle Generelu krajských silnic JMK. 
 
II.9.4.2 Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury, včetně stanovených podmínek 
 
Plochy „technické infrastruktury“ jsou určeny zejména pro inženýrské sítě a jejich zařízení, které 
mají či vyžadují vlastní pozemek, zejména pro vodní zdroje, pro čerpací a regulační stanice, pro 
vodojemy apod. Vymezenými plochami Ti jsou areály technické infrastruktury v řešeném území 
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stabilizovány. Plochy a koridory technické infrastruktury TV02, POP02 a POT05 jsou v ÚP 
vymezeny v souladu se ZÚR JMK. Jedná se o záměry a opatření na území více obcí. 
Zastavitelné plochy Z1-4, Z5-6, Z14 jsou navrženy tak, aby byly v přímé návaznosti na plochy 
dopravní infrastruktury a plochy veřejných prostranství, protože odtud bude možné provést též 
jejich napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Technickou infrastrukturu zde tvoří 
zejména uliční rozvody a zařízení elektrické energie, slaboproudé rozvody (internet, telefon), 
plynovody, vodovody, kanalizace a systém odvádění povrchových vod ze zastavěného území. 
Společná podmínka, že „rozvody technické infrastruktury budou umísťovány zejména 
v plochách dopravní infrastruktury a v plochách veřejných prostranství... atd“. je stanovena kvůli 
umožnění přístupu k údržbě vedení a k zařízení technické infrastruktury.  
Poznámka: S ohledem na použité měřítko 1 : 5 000 a podle § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., odkazující na jevy zobrazitelné v daném měřítku, nejsou v ÚP navrženy konkrétní rozvody 
technické infrastruktury pro zastavitelné plochy. To též z toho důvodu, že taková podrobnost 
vymezená závazně by předjímala či znemožnila možná technická řešení, která budou lépe 
řešena v následných řízeních. 
 
a) Zdůvodnění koncepce zásobování elektrickou energií 
Nejsou navrženy změny na zařízení zásobování elektrickou energií. Umísťování elektrického 
vedení 22 kV, trafostanic 22/0,4 kV a distribučních rozvodů vedení 400/230 V pro další rozvoj 
obce je přípustné ve většině druhů ploch jako související technická infrastruktura podle čl. I.6.1 
bez vyznačení konkrétních tras a návrhů v ÚP. 
Řešeným územím procházejí trasy nadzemního vedení elektrické energie 22 kV, kde budou 
event. střety v území řešeny podle energetického zákona a pokynů správců sítě a proto nebylo 
nutno stanovovat jiné podmínky. Ochranná pásma vedení 22 kV jsou znázorněna na 
koordinačním výkrese. Přípustnost fotovoltaických či solárních panelů na střechách budov, 
umožní využití alternativních zdrojů elektrické energie. 
 
b) Zdůvodnění koncepce elektronických komunikačních zařízení a spojů 
Nejsou navrženy změny v trasách elektronických komunikací a spojů. Umísťování zařízení 
elektronických komunikací a spojů je v řešeném území přípustné ve většině druhů ploch jako 
související technická infrastruktura podle čl. I.6.1. 
 
c) Zdůvodnění koncepce zásobování plynem 
Nejsou navrženy změny v zásobování plynem. Umísťování rozvodů plynu je v řešeném území 
přípustné ve většině druhů ploch jako související technická infrastruktura podle čl. I.6.1. 
Procházející svazek pěti vysokotlakých tranzitních plynovodů je v řešeném území respektován 
a je zakreslen na koordinačním výkrese vč. souběžných metalických spojů v plochách s různým 
způsobem využití, zejména v plochách zemědělských. Způsob využití ploch nad plynovody se 
nemění při respektování předpisů plynárenských zařízení. Územím prochází též stávající 
zásobovací vysokotlaké vedení plynu, od něhož je provedena odbočka do regulační stanice 
VTL/STL na koci ulice Vranovická, odkud jsou provedeny zásobovací rozvody plynu 
v zastavěném území. Na koordinačním výkrese jsou znázorněna ochranná a bezpečnostní 
pásma stávajících vedení plynu. 
 
d) Zdůvodnění koncepce zásobování pitnou vodou 
Nejsou navrženy změny v systému zásobování zástavby obce pitnou vodou. Obec je 
zásobována ze skupinového vodovodu Židlochovice. V jižní části řešeného území jsou 
vymezeny plochy „technické infrastruktury Ti“ pro poměrně rozsáhlé vodní zdroje (jímací území) 
skupinového vodovodu Vranovice, který se bude podílet na zásobování obce pitnou vodou po 
realizaci propojovacího vodovodu v navrženém koridoru TV02. 
Ochranná pásma vodovodů budou dodržena, ale s ohledem na měřítko ÚP 1 : 5 000 nejsou 
znázorněna. Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů 
Vranovice (proto není na koordinačním výkrese toto pásmo znázorněno). Ochranná pásma I. 
stupně vodních zdrojů jsou znázorněna na koordinačním výkrese. 
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e) Zdůvodnění koncepce odkanalizování 
Nejsou navrženy změny na kanalizační síti. Přísnotice jsou odkanalizovány poměrně novou 
kanalizací s odvedením splaškových vod výtlačnou kanalizací do skupinové čistírny odpadních 
vod (dále ČOV) umístěné v sousedních Žabčicích. To z toho důvodu, že celé řešené území se 
nachází v ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů Vranovice (viz odst. výše). 
Zastavitelné plochy Z1-6, Z8-9, Z14 budou odkanalizovány do stávající stokové kanalizační sítě, 
protože malé místní čističky odpadních vod jsou s ohledem na OP vodních zdrojů v celém území 
nežádoucí. Podmínka oddílného způsobu odkanalizování pro nové lokality a likvidace nebo 
zadržení povrchové vody v místě jejího vzniku je stanovena na základě současné legislativy 
o zacházení s vodami. 
 
f) Zdůvodnění koncepce snižování ohrožení v území povodněmi 
S ohledem na skutečnost, že celá severní a východní část řešeného území se nachází 
v záplavovém území, jsou vymezeny plochy protipovodňových opatření POP02 a POT05. Tyto 
plochy jsou vymezeny v souladu se ZÚR JMK a jejich vymezení je zpřesněno do měřítka ÚP. 
V plochách POP02, POT05 bude mj. umožněna akumulace vody a bude umožněn řízený rozliv 
a odtok povrchové vody při povodních. Jedná se o veřejně prospěšná opatření, která jsou na 
výkrese č. 3 a v článku I.7.2 označena wpo 1-6. Plochy POP02 a POT05 přibližně kopírují 
záplavové území Q100 a nezasahují do hlavního zastavěného území. Plochy obou veřejně 
prospěšných opatření POP02 i POT05 jsou v ÚP zpřesněny tak, aby nezasahovaly do 
zastavěného území na severním okraji obce, ani do zastavitelné plochy Z5. Plochy POP02 
a POT05 jsou v ZÚR i v ÚP vymezeny s ohledem na konfiguraci terénu a jejich vymezení není 
v rozporu s významnými krajinnými prvky VKP, protože povodně jsou součástí přírodního režimu 
lužních lesů. Podmínky stanovené plochám POP02 a POT05 vycházejí z účelu těchto 
protipovodňových opatření tak, aby bylo možno vodu zadržet a aby tato mohla zase odtéct, aby 
bylo možno realizovat např. hráze apod. Na základě požadavku OD KrÚ JMK je doplněna 
podmínka, že bude zachována funkčnost silnice II/381, která se nachází v plochách 
protipovodňových opatření. Pro snižování ohrožení povodněmi je v článku I.6.1 stanovena 
společná podmínka využití ploch ozn. G, podle které nelze zastavovat hlavní odtokové trasy 
odvodnění takovými objekty, které by narušily systém odvodnění území (to s výjimkou 
vodohospodářských staveb a opatření). 
 
g) Zdůvodnění koncepce nakládání s odpady 
Nejsou navrženy změny v koncepci nakládání s odpady, odpady budou dále odváženy mimo 
obec. V řešeném území nejsou vymezeny plochy pro skladování a likvidaci odpadů (viz společná 
podmínka E stanovená všem plochám v čl. I.6.1). Jsou přípustné odpadové dvory a kompostárny 
v plochách výroby a skladování Vs (Vs) a Vz, protože tyto jsou vzdáleny od ploch obytné 
zástavby. 
 
h) Zdůvodnění koridoru pro technickou infrastrukturu 
Podle požadavku ZÚR JMK je přes řešené území vymezen koridor TV02 pro napojení 
skupinového vodovodu Vranovice (VaK Břeclav) na Vírský oblastní vodovod. Koridor je v ÚP 
zpřesněn z šířky 100 m na šířku 40 m, která je dostatečná pro jeho realizaci. Koridor TV02 je 
vymezen mimo zastavěná území a mimo těleso silnice II/381 (dle požadavku OD KrÚ JMK). 
 
II.9.4.3 Zdůvodnění koncepce občanského vybavení 
 
Koncepce občanského vybavení je založena na stabilizaci ploch současných občanských 
zařízení, jejichž plochy jsou podrobněji členěny na 5 druhů ploch za pomlčkou z důvodu 
odlišného způsobu využití, to na plochy občanského vybavení „- veřejné Ov“, „- sportovní Os“, „- 
církevní Oc“ a „- myslivecké Om“. Přičemž menší provozovny občanského vybavení lze umístit 
a provozovat i v jiných plochách podle čl. I.6.1, zejména v plochách „bydlení - venkovské Ov“. 
Zastavitelné plochy občanského vybavení Z5 (Os), Z6 (Oc) jsou vymezeny z důvodu potřeby 
rozšíření ploch stávajících areálů občanského vybavení a jsou zdůvodněny v předchozím článku 
II.9.3.3. Vymezení stávajících i návrhových ploch občanského vybavení odpovídá 
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demografickému vývoji obce, který je v současné době s mírným nárustem. Podmínka způsobu 
využití týkající se nerušení okolí je stanovena z důvodu dodržení hygienických předpisů, 
zejména hlukových limitů. 
 
II.9.4.4 Zdůvodnění koncepce veřejných prostranství 
 
Koncepce veřejných prostranství je založena na stabilizaci ploch veřejných prostranství, která 
jsou za pomlčkou podrobněji členěna na 2 druhy; plochy veřejných prostranství „- komunikace 
Pk“ a „- zeleň Pz“ z důvodu jejich rozdílného využití. Jejich vymezením v hlavním zastavěném 
území jsou stávající veřejná prostranství chráněna. Důvodem jejich vymezení je zabezpečení 
ploch pro dopravní obslužnost zástavby, pro průjezd silnice III/41621, pro inženýrské sítě 
technické infrastruktury a pro zajištění ploch veřejné zeleně v zastavěném území. 
Zastavitelné plochy veřejných prostranství Z11-12 (Pk) jsou vymezeny z toho důvodu, aby v nich 
bylo možno umístit obslužnou místní komunikaci k zastavitelným plochám bydlení.  
V lokalitě Díly za humny jsou vymezeny zastavitelné plochy Z3-4 bydlení o celkové velikosti 
3,44 ha, se kterými je vymezena související stabilizovaná plocha veřejného prostranství - zeleň 
Pz o velikosti 0,42 ha tak, aby byl naplněn požadavek § 7 odst. 2) vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
II.9.5 Zdůvodnění 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 

 
II.9.5.1 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití a ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 
 
a) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny 
Řešené území náleží do 2 krajinných celků, podle kterých jsou vymezeny plochy v krajině: 
A) Západní a střední část vč. zastavěného území je součástí Ořechovsko-vranovického 
krajinného celku - podle ZÚR JMK č. 21. Krajina je zde sušší, převážně zemědělská 
a velkoplošně obdělávaná. Na severu je tato část ohraničena Přísnotickou strouhou. Zde jsou 
vymezeny zejména plochy zemědělské, které jsou odůvodněny jejich hospodářským využitím. 
Plochy lesní vymezené podél toku Závistice jsou odůvodněny jejich vysokou přírodní hodnotou 
vč. jejich funkce ochrany před vodní a větrnou erozí. 
B) Severní, východní, jihovýchodní a jižní část je součástí Dyjsko-svrateckého krajinného celku - 
podle ZÚR JMK č. 17. Krajina je zde díky přítomným vodním tokům vlhčí, podél hranice 
s Nosislaví obsahuje porosty lesů a je v záplavovém území Svratky s rizikem povodní. Zde 
vymezené plochy lesní a plochy zeleně krajinné v nivě okolo Šatavy jsou odůvodněny jejich 
vysokou přírodní hodnotou. 
Koncepce uspořádání krajiny vychází ve všech částech řešeného území ze stávajícího způsobu 
využití a z uvedených krajinných celků. Toto využití je stabilizováno vymezenými plochami 
v krajině. Změny v krajině jsou vymezeny pouze pro doplnění ÚSES, do kterého je zahrnut i 1 
návrh na plochu vodní z důvodu odstranění zamokřenosti hřiště. 
Všechny lesní porosty v obou částech krajiny jsou významnými krajinnými prvky, které jsou 
znázorněny na koordinačním výkrese. Navržené řešení umožní realizovat záměry podle dalších 
(podrobnějších) dokumentů v krajině, např. podle „Studie revitalizačních opatření v povodí 
Šatavy“, projektu „Krajinný plán Regionu Židlochovicko“ a dalších. 
 
b) Zdůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a ploch změn v krajině 
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v nezastavěném území vymezeny podle § 9, § 13-15 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., za účelem stabilizace požadovaných funkcí v krajině. 
Vymezené plochy v krajině jsou označeny zkratkami Zk (Zk1-8), Zz, Zt, Zp, Ls, W (W1) z důvodu 
rozlišení způsobu využití jednotlivých druhů ploch. Přitom plochy zemědělské jsou podrobněji 
členěny na plochy ozn. Zz, Zt, Zp, aby bylo možno stanovit jejich jiný způsob funkčního využití 
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v článku I.6.1. Plochy s návrhem změny na druh plochy jsou označeny zkratkou v závorce (Zk1-8), 
(W1) a jsou vymezeny pro doplnění ÚSES. 
V krajině jsou vymezeny též plochy pro dopravní infrastrukturu - pro železnici ozn. Dz, pro silnice 
ozn. Ds a pro účelové komunikace ozn. Du, protože tyto zabezpečují dopravní tranzit, dopravní 
napojení a přístupy k pozemkům a stavbám v řešeném území. 
 
c) Zdůvodnění podmínek pro využití ploch v krajině 
V tomto článku stanovené podmínky pro využití ploch v krajině vycházejí z platných předpisů. 
Zejména ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách“, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v jejich současných zněních. 
Řešené území náleží do oblasti s vysoce hodnotnými půdami a s velkým podílem umělého 
přetvoření pro zemědělství. V podmínkách zmíněná protierozní stromořadí a zasakovací pásy 
v krajině jsou nutné zejména pro snížení účinků větrné a vodní eroze. Zvýšení podílu ploch 
zeleně v krajině zvýší její ekologickou hodnotu, její hospodářskou a estetickou hodnotu. 
Podmínkou nezmenšování podílu zeleně, zahrad a vinic uvnitř a v blízkosti zastavěného území 
je chráněno životní prostředí zejména ploch bydlení. 
Požadavek na revitalizaci vodních toků vč. tůní a na doplňování pobřežních porostů je stanoven 
pro ochranu vodních toků a pro zvýšení segmentace krajiny. 
 
II.9.5.2 Zdůvodnění koncepce územního systému ekologické stability 
 
Důvodem řešení územní systému ekologické stability (dále ÚSES) je zvýšení a posílení 
ekologické hodnoty krajiny Přísnotic, která je dlouhodobě zatěžovaná zemědělským využíváním. 
Dalším důvodem je potřeba zvýšení regenerační schopnosti krajiny a ochrana před vodní 
a větrnou erozí. Negativně se na ekologické stabilitě řešené krajiny odráží nízký podíl trvalých 
vegetačních porostů v celé střední části řešeného území. Základní kostru ÚSES v širší krajině 
tvoří řeka Svratka a Knížecí les, kterými prochází 2 větve regionálního biokoridoru vymezené 
však v sousední Nosislavi a v Uherčicích. 
 
a) Zdůvodnění řešení územního systému ekologické stability 
Řešení ÚSES zahrnuje vymezení prvků (částí ÚSES) na lokání biogeografické úrovni. Prvky 
regionálního či nadregionálního ÚSES nejsou v řešeném území vymezeny. Podle článku č. 261 
ZÚR JMK a grafického znázornění na výkrese koridorů ZÚR zasahuje do řešeného území 
regionální biokoridor RK 114A v nezpřesněném prostoru o šířce 400 m. Tento koridor je však 
vymezený ve zpřesněné v šířce 40 m na území sousední obce Nosislav a nezasahuje do území 
Přísnotic, ani se řešeného území nedotýká. Mezi RBK 114A a řešeným územím je v ÚP 
sousední Nosislavi vymezen lokální biokoridor Šatavy. Z těchto důvodů není koridor RK 114A do 
ÚP Přísnotic zapracován. 
Proto jsou v Přísnoticích vymezeny 3 větve ÚSES jen na lokální úrovni - hydrofilní větev toku 
Šatavy, převážně hydrofilní větev Závistice a nová smíšená větev za hřištěm. Prvky vymezeného 
lokálního ÚSES navazují na prvky zapojené do lokálního i regionálního ÚSES vymezeného na 
území sousedních obcí Nosislav a Uherčice v porostech Knížecího lesa. Koncepce řešení ÚSES 
vychází ze stávajícího stavu území, z aktuálních ÚAP a též z oborových dokumentů při 
respektování platných ZÚR JMK. Řešení lokálního ÚSES je převzato z předchozího ÚPO 
Přísnotice z roku 2000 a je zpřesněno podle parcel současného katastru a podle skutečného 
stavu v území. Na rozdíl od ÚPO jsou ale v návrhu ÚP zapracovány tyto změny v ÚSES: 
- Je vymezeno rozšíření lokálního biocentra LBC 1 vedle myslivecké chaty a bažantnice 

v lokalitě Závistice, protože obec vlastní pozemek, který vhodným způsobem doplní stávající 
biocentrum a tím se zvětší plochy vzrostlých porostů v krajině. 

- Je vymezena nová větev lokálního ÚSES v severní části řešeného území za hřištěm s prvky 
LBC 2 a LBK 5, protože tato větev pomůže ochránit sportovní areál od zamokření. 
Biocentrum bude obsahovat mokřad a tůně v ploše (W1) pro zvýšení retence v území. 

Cílová společenstva jednotlivých větví a prvků ÚSES (mezofilní, hydrofilní či obojí - smíšená) 
včetně návrhů konkrétních druhů dřevin a travin zeleně krajinné pro jejich doplnění budou 
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podrobněji specifikována v následných řízeních a projektech, protože taková podrobnost není 
v územním plánu nutná, resp. podrobnou specifikaci není třeba předjímat a závazně stanovovat 
územním plánem. 
 
b) Zdůvodnění vymezení prvků územního systému ekologické stability 
V řešeném území je vymezen ÚSES jen na místní úrovni a tvoří jej lokální biocentra ozn. LBC 1-2 
a lokální biokoridory ozn. LBK 1-5, protože regionální ÚSES do Přísnotic nezasahuje. V prvcích 
ÚSES jsou v ÚP vymezeny plochy zeleně krajinné Zk, plochy vodní a vodohospodářské W 
a plochy lesní Ls. Z důvodu doplnění ÚSES v jeho chybějících či nově zakládaných částech jsou 
navrženy změny ploch zemědělských na plochy ozn. (Zk1-7) a (W1). Vymezené prvky ÚSES jsou 
vymezeny tak, aby navazovaly na prvky lokálního ÚSES vymezené v územně plánovací 
dokumentaci sousedních obcí Žabčice, Nosislav, Uherčice a Vranovice. 
Prvky ÚSES jsou zpřesněny podle pozemkové katastrální mapy tak, aby nezabíraly více 
pozemkových parcel, než je pro jejich funkci nezbytné. Lokální biokoridory jsou vymezeny 
o šířce cca 20 m. Podél Šatavy a hranice s Nosislaví jsou doplněny části koridorů LBK 1-2 o šířce 
10 m, protože se jedná jen o 1/2 biokoridoru vymezenou podél toku v místech, kde Šatava tvoří 
hranici řešeného území (zbytek je vymezen v Nosislavi). 
 
c) Zdůvodnění vymezení ploch zeleně krajinné pro územní systém ekologické stability 
Důvodem návrhů změn na zeleň krajinnou je nejen zvýšení ekologické stability v území, ale 
i zvýšení estetické hodnoty krajiny, její větší členění a protierozní ochrana. 
Poznámka: V tabulce článku jsou plochy jednotlivých návrhů rozděleny do 7 řádků s údajem, 
který prvek ÚSES je konkrétní zelení krajinnou (Zk1-7) doplňován či zakládán.  Plochy zeleně 
krajinné budou obsahovat různé druhy dřevin, travin, keřů a též plochy vodní, popř. procházející 
účelové komunikace aj. podle následných projektů. 
 
d) Zdůvodnění podmínek pro využití v plochách územního systému ekologické stability 
Podmínky pro využití území v plochách zahrnutých do ÚSES jsou stanoveny pro ochranu 
budoucí změny ploch zemědělských na zeleň krajinnou, kde by např. stavba pro zemědělství 
(přípustná jinak v plochách zemědělských) mohla znemožnit pozdější realizaci zeleně krajinné či 
trvale snížit svou přítomností ekologickou hodnotu plochy. 
 
II.9.5.3 Zdůvodnění koncepce řešení prostupnosti krajiny, včetně dopravní a technické 

infrastruktury 
 
a) Zdůvodnění dopravní prostupnosti krajiny 
Z důvodu zajištění průjezdu železniční tratě č. 250, je na západním okraji řešeného území 
vymezena stabilizovaná plocha „dopravní infrastruktury - železniční Dz“. Pro průjezd územím 
a pro jeho dopravní obsluhu jsou vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - silniční Ds“, v nichž 
jsou umístěny silnice II/381 a III/41621. Z důvodu zajištění přístupu k pozemkům je prostupnost 
krajiny zajištěna zejména účelovými komunikacemi umístěnými v pro ně vymezených plochách 
„dopravní infrastruktury - účelové Du“. Vymezené trasy pro 4 účelové komunikace v jiných 
plochách (než Du) jsou vymezeny proto, že zlepší prostupnost krajiny a přístupy k pozemkům. 
Přes řešené území procházejí již provozované trasy cyklistické a turistické dopravy, které se 
rovněž podílejí na prostupnosti krajiny. 
 
b) Zdůvodnění technické infrastruktury v krajině 
Na koordinačním výkrese je znázorněn svazek pěti tranzitních vysokotlakých tranzitních 
plynovodů nad 40 barů, vč. jeho doprovodných kabelů z důvodu jejich stabilizace v území. Pro 
jejich stabilizaci jsou na jižním okraji vymezeny plochy vodních zdrojů ozn. Ti v jímacím území 
skupinového vodovodu Vranovice. Z důvodu požadavku ZÚR JMK je vymezen a zpřesněn 
koridor TV02 pro Vírský oblastní vodovod - napojení skupinového vodovodu Vranovice. 
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II.9.5.4 Zdůvodnění koncepce řešení protierozních opatření a ochrany před povodněmi 
 
a) Zdůvodnění koncepce protierozních opatření 
Řešené území je odvodněno do říčky Šatavy, částečně do pravobřežních přítoků Šatavy - 
Přísnotické strouhy, bezejmenného přítoku Šatavy a do potoka Závistice. Z důvodu stabilizace 
vodního režimu v krajině a protierozních opatření jsou pro tyto hlavní odtokové trasy v ÚP 
vymezeny „vodní a vodohospodářské W“. V řešeném území se nenacházejí erozně ohrožené 
svahy, protože terén je rovinatý. Proti vodní a větrné erozi jsou v krajině vymezeny plochy „lesní 
Ls“ a plochy „zeleně krajinné Zk“. V lokalitě Smírčí kříž je navržena plocha zeleně krajinné (Zk8) 
pro založení větrolamu, který v této části chybí, a který může pokračovat na zemědělských 
pozemcích k silnici III/41621. Tento větrolam bude v území významný, protože rozdělí velkou 
plochu souvislé orné půdy. Pro snížení erozního ohrožení lze měnit způsob využití ploch podle 
čl. I.6.1, kde zejména v plochách zemědělských (ale i v jiných) lze umísťovat odvodňovací 
příkopy, protierozní meze, průlehy a stromořadí, aniž by pro ně bylo nutno vymezovat vlastní 
plochy. 
 
b) Zdůvodnění koncepce ochrany území před povodněmi 
Z důvodu ochrany území před povodněmi jsou v ÚP vymezeny plochy protipovodňových 
opatření POP02 a POT05. Tyto plochy jsou v ÚP vymezeny a zpřesněny podle požadavku ZÚR 
JMK a bude v nich mj. umožněn řízený rozliv a akumulace povrchové vody při povodních. 
Odůvodněním vymezení těchto ploch je záplavové území Svratky, kde je vysoké riziko povodní. 
Umísťování dalších protipovodňových opatření je přípustným využitím ploch v krajině podle 
čl. I.6.1. Podmínky stanovené plochám POP02 a POT05 v čl. I.4.2.f (jedná se o technickou 
infrastrukturu) vycházejí z účelu těchto protipovodňových opatření tak, aby bylo možno vodu 
zadržet a aby tato mohla zase odtéct. Protipovodňová opatření ovlivní rozliv vody, budou svým 
dopadem přesahovat řešené území a budou koordinována na území více obcí. 
 
II.9.5.5 Zdůvodnění koncepce rekreace 
 
Nejsou vymezeny plochy rekreace, protože se v řešeném území nevyskytuje takto kolaudovaná 
zástavba. Pobytová rekreace je přípustným způsobem využití ploch podle čl. I.6.1 - ploch 
občanského vybavení - sportovních Os a ploch bydlení - venkovských Bv, protože každodenní 
rekreace je posláním ploch bydlení i podle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Zahrádkářskou rekreaci 
lze připustit v plochách Zz tam, kde se vyskytují zahrádkářské domky či zahrádkářské kolonie. 
Nepobytová rekreace je přípustná ve všech plochách v krajině, protože je tím podpořeno 
rekreační využití krajiny, zejména pro pěší a cyklistickou turistiku. 
 
II.9.5.6 Zdůvodnění koncepce dobývání ložisek nerostných surovin 
 
Nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerostných surovin. To proto, že v řešeném území se 
nenacházejí jejich výhradní ložiska, prognózní zdroje ani dobývací prostory. 
Poznámka: 
Podle vyjádření Ministerstva obchodu a průmyslu (MPO ČR) k zadání ÚP je jihozápadně od obce 
nebilancované ložisko štěrkopísků č. 5034800 Přísnotice, které není limitem v území. Podle 
vyjádření MPO ČR k návrhu ÚP zasahuje do jižního okraje řešeného území ložisko nevyhrazené 
suroviny - štěrkopísku č. 3253100 Vranovice, které rovněž není limitem v území. Jižní okraj 
řešeného území je součástí průzkumového území pro ropu a zemní plyn č. 040008 Svahy 
Českého masivu. 
 
II.9.6 Zdůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího 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 stanovení podmíněně přípustného využití těchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
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podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

 
II.9.6.1 Zdůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití těchto 
ploch (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona) 

 
a) Zdůvodnění podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 

Zdůvodnění funkčních podmínek využití ploch 
Funkční podmínky využití ploch jsou stanoveny pro koordinaci veřejných a soukromých zájmů. 
Pomocí těchto podmínek bude v dalších řízení rozhodováno o využití jednotlivých ploch. Tyto 
podmínky jsou stanoveny jednotlivě pro všech 21 druhů ploch vymezených na výkresech, 
v článku I.3.2 a zdůvodněných v článku II.9.3.2. 
Protože bude v dalších řízeních rozhodováno o umísťování konkrétních staveb, provozů 
a činností, je každému z druhů ploch určeno „hlavní využití plochy“, „přípustné využití plochy“, 
„podmíněně přípustné využití plochy“ a „nepřípustné využití plochy“ podle požadavku přílohy č. 7 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Za nepřípustné využití je třeba považovat i to (třebaže neuvedené), co 
by narušilo hlavní využití ploch, protože ani podrobné vyjmenování nepřípustného způsobu 
využití by nemuselo být dostatečné (na něco by se zapomnělo). Proto v případě, že se 
požadovaný způsob využití nebude podobat přípustnému ani podmíněně přípustnému, bude 
posuzováno, zda toto využití je nebo není v rozporu s hlavním využitím, který je dán též názvem 
plochy. 
Poznámka: Nebyly shledány důvody k tomu, aby vymezeným zastavitelným plochám Z1-6, Z8-9, 
Z11-12, Z14 byly stanoveny podmínky pro rozhodování o změnách v území uzavřením dohody 
o parcelaci, zpracováním územní stude nebo vydáním regulačního plánu. 
 
Zdůvodnění koncepčních podmínek využití zastavitelných ploch 
V tabulce s přehledem vymezených zastavitelných ploch v článku I.3.3 jsou plochám stanoveny 
koncepční podmínky pro změnu jejich využití, které jsou označeny římskými 
číslicemi I -V) v pravém sloupci, které jsou uvedeny v článku I.6.1a), a které jsou zdůvodněny 
takto: 
I) Podmínka uspořádání zástavby podle výkresu č. 4 je plochám Z1-4, Z11-12 stanovena 

z toho důvodu, že Zastupitellstvo obce Přísnotice při rozhodování o pořízemí nového ÚP 
rozhodlo, že ÚP bude obsahovat části s prvky regulačního plánu podle § 43 odst. 3) 
stavebního zákona. Regulace v plochách Z1-4 spočívá v dodržení stavební uliční čáry. 
Tato je stanovena z důvodu umístění budov v plochách bydlení do jedné řady (fronty), 
aby byl zachován uliční charakter zástavby. Regulace v plochách Z11-12 určuje způsob 
umístění obslužné místní komunikace a dalších veřejných prostranství. 

II, III) Tyto 2 podmínky pro rozšíření a vybudování dopravní a technické infrastruktury (místních 
komunikací v plochách Z11-12) jsou stanovany pro zastavitelné plochy Z1-4 tam, kde tato 
infrastruktura chybí nebo není prostorově dostatečná. Podmínka vychází z odst. 1) § 23 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde se požaduje pro umísťování staveb v plochách jejich 
napojení na pozemní komunikace. 

IV) Podmínka umožnění rozlivu, retence a odtoku povrchové vody je stanovena zastavitelné 
ploše Z5 z toho důvodu, že tato se nachází v záplavovém území. 

V) Podmínka hlukového posouzení je stanovana zastavitelné ploše Z14 z toho důvodu, že je 
vymezena podél silnice III/41621 s možným  negativním vlivem na zdraví. 

Koncepční podmínky se opírají o platné předpisy. Podmínky jsou stanoveny zejména tam, kde 
jsou zastavitelné plochy ve styku s jinými veřejnými zájmy nebo tam, kde bude nutno pro využití 
ploch vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu. 
Upozornění na konci funkčních podmínek je uvedeno s ohledem na skutečnost, že 
v bezpečnostním pásmu vysokotlakého plynovodu může stanovit další podmínky provozovatel 
plynového vedení, které vycházejí z energetického zákona. Další část upozorňuje 
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na požadovanou minimalizaci záborů zemědělské půdy a na zabraňování vodní erozi 
v zastavitelných plochách (požadavek OŽP KrÚ JMK). 
 
Zdůvodnění společných podmínek využití ploch 
Tyto podmínky uvedené v článku I.6.1 pod velkými písmeny A - H jsou stanoveny pro více druhů 
ploch společně, což je uvedeno též ve 3. řádku od konce specifikace jedn. druhů ploch 
uvedených v čl. I.6.1 - části c) v přehledu ploch. Zdůvodnění těchto podmínek je následující:  
A Podmínka neznemožnění navržené změny budoucího využití ploch je stanovena pro 

ochranu navržených záměrů v území, kde by např. nějaká stavba znemožnila pozdější 
využití pro bydlení či výsadbu zeleně krajinné apod. 

B Podmínka nenarušení užívání okolních ploch a staveb je stanovena proto, aby bylo možné 
např. v plochách pro bydlení realizovat „nerušený a bezpečný pobyt v kvalitním prostředí 
umožňující každodenní relaxaci obyvatel“, jak stanovuje § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

C,D Tyto 2 podmínky se týkají nepřekročení přípustných limitů při umísťovaným zdrojů hluku 
v plochách a nepřekročení přípustných limitů při umísťování chráněných prostorů poblíž 
zdrojů hluku, prachu nebo jiného znečištění. Tyto podmínky pomohou řešit vzájemné střety 
v území u ploch bydlení vedle silnice a u ploch výroby a skladování v následných řízeních. 
Podmínky C, D vycházejí z platných hygienických předpisů, zejména zákona č. 258/2000 
Sb., „o ochraně veřejného zdraví“ a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., „o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Tyto podmínky jsou požadovány od dotčených 
orgánů (od Krajské hygienické stanice JMK a od Odboru dopravy KrÚ JMK). 

E Podmínka týkající se nepřípustnosti věžových větrných elektráren a skladování odpadů je 
stanovena pro ochranu krajiny a životního prostředí. Podmínka se opírá o požadavky 
zvláštních předpisů, zejména zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., a zákona 
č. 185/2001 Sb. 

F Podmínka neumísťování staveb a zařízení, které by mohly negativně ovlivnit zájmy 
vojenského letectva a obrany státu je stanovena podle požadavku Ministerstva obrany ČR 
a opírá se o dodržování zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a 
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví vč. souvisejících předpisů. Podmínka vychází ze 
skutečnosti, že celé řešené území se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
a je zájmovým územím MO ČR podle § 175 stavebního zákona. 

G Podmínka nezastavitelnosti hlavních odtokových tras objekty, které by narušily systém 
odvodnění, je stanovena z důvodu ochrany území před povodněmi. Podmínka se opírá 
o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon, kde v § 27 
stanovuje povinnost zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů). 

H Tato podmínka se týká ploch v záplavovém území Svratky, kde nejsou přípustné stavby 
a sklady látek ohrožujících kvalitu vody. Podmínka H se opírá vyhlášené záplavové území, 
o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách vč. dalších zvláštních předpisů. 

 
b) Zdůvodnění nestanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 

zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
Plochy s vyloučením staveb a opatření uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona nejsou v ÚP 
vymezeny, protože v řešeném území se nenacházejí zvláště chráněná území, evropsky 
významné lokality Natura 2000 ani území jim podobná. V § 18 odst. 5 jmenované stavby 
a zařízení umísťované v nezastavěném území jsou v souladu s charakterem řešeného území 
i s ochranou jeho hodnot. 
 
c) Zdůvodnění funkčních podmínek jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití  
V přehledu jsou každému druhu ploch stanoveny funkční podmínky využití - je definováno hlavní 
využití plochy, podmíněně přípustné využití plochy a nepřípustné využití plochy. Dále jsou 
u každého druhu plochy uvedeny velkými písmeny A - H odkazy na společné podmínky způsobu 
využití (viz výše) a malými písmeny a1-4, b1-3, c1, d1-4, e1-3, f odkazy na podmínky 
prostorového uspořádání uvedené v následujícím článku I.6.2). Podle přehledu druhů ploch 
bude rozhodováno v dalších řízeních (Pozn.: nebylo nezbytné rozepisovat stejné společné 
podmínky u každého druhu ploch zvlášť.) 
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II.9.6.2 Zdůvodnění podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků 
a intenzity jejich využití) 

 
Důvodem stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu je ochrana architektonických a urbanistických hodnot území a ochrana krajiny ve 
smyslu požadavků článku 14) Politiky územního rozvoje České republiky a požadavků § 18 odst. 
4 a § 16 odst. 1 písm. d), e), m) stavebního zákona. Stanovení podmínek prostorového 
uspořádání je požadováno též přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v současném znění. 
Dodržování stanovených podmínek prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu je 
ochranou veřejných zájmů v území. 
 
a) Zdůvodnění výškové regulace zástavby 
Výšková regulace je v ÚP stanovena v souladu s výškou stávající zástavby v obci. Proto je 
výšková hladina v odstavci a1 pro obytnou, občanskou a výrobní zástavbu v plochách ozn. Bv 
(Bv), Ov, Os (Os), Oc, Om, Vs (Vs), Vz stanovena do dvou nadzemních podlaží. Upřesnění 
podmínky, které se váže na maximální konstrukční výšky budov (do 3,3 m u staveb bydlení, 
4,6 m u staveb občanských či výrobních) a upřesnění týkající se podkroví a podzemních podlaží 
zajistí lépe požadovaný výškový soulad s okolní zástavbou. 
V odstavci a2 je stanovena max. výška sportovních a výrobních hal v plochách ozn. Ov, Os (Os), 
Om, Vs (Vs), Vz do 10 m. To proto, že výrobní či sportovní haly nemají konstrukční výšku podlaží 
srovnatelnou s výškou podlaží ve stavbách bydlení či ve stavbách administrativních apod., ale 
zde bývá výška nadzemního podlaží mnohem vyšší. 
Výška event. zástavby v plochách ozn. (Oc), Ti, Dg, Pk (Pk), Pz, Zs, Zk, Zz, Zt, Zp, Ls, W (W1) je 
v odst. a3 stanovena do 6 m nad terénem proto, že tyto plochy nejsou primárně určeny pro 
zástavbu, ale některé stavby jsou zde podle čl. I.6.1 přípustné, či podmíněně přípustné a ty je 
třeba též výškově regulovat. 
Obecně formulovaná podmínka a4 se týká technických staveb - sloupů, stožárů aj., protože tyto 
mohou být různě vysoké podle jejich účelu a nedají se regulovat obvyklým způsobe (např. 
údajem v počtu podlaží či v metrech nad terénem). 
Výšková regulace je stanovena v podmínkách a1-4 rozdílně pro různé druhy ploch proto, že něco 
jiného je regulovat např. výšku zástavby rodinných domů nebo výšku výrobních či sportovních 
hal. Rovněž tak musí být stanovena jiná výšková úroveň staveb v nezastavěném území (např. 
v plochách zemědělských) nebo pro výšku stožárů elektrického vedení. 
Výšková regulace je stanovena pro ochranu urbanistické a architektonické hodnoty zástavby 
obce a vychází z cílů a úkolů územního plánování podle § 18 odst. 4) a § 19 odst. 1d-e) 
stavebního zákona. Výšková regulace technických staveb v odst. a4) je stanovena též z důvodu 
ochrany územních zájmů Ministerstva obrany ČR a civilního letectva. 
 
b) Zdůvodnění charakteru a struktury zástavby 
Podmínky dodržení charakteru a struktury zástavby (včetně směru hřebene střech) jsou 
stanoveny v podmínce b1 pro historické jádro obce, které je v upřesnění podmínky blíže 
specifikováno podle názvu ulic. To z důvodu zvýšené ochrany historického jádra, které tvoří 
náves a přiléhající části ulice Za kostelem a Za humny. Zejména na návsi a na ulici Za kostelem 
jsou přítomny tradiční zemědělské domy se strukturou řadového uspořádání vedle sebe 
s hřebeny sklonitých střech hlavních budov podél ulice, jejichž charakter si zaslouží respektovat 
a zachovat. 
Podmínka b2 je určena pro zastavitelné plochy bydlení Z1-4, Z14, kde není struktura zástavby 
určena, a proto zde lze umísťovat individuální i řadové domy nebo dvojdomy podle šířky 
stavebních pozemků. 
Podmínka b3 se týká ostatních ploch (neuvedených v podm. b1 a b2 vč. ploch v krajině. V této 
podmínce je stanoven jen obecně formulovaný požadavek nenarušení charakteru zástavby 
a nenarušení reliéfu krajiny. Podmínky týkající se charakteru a struktury zástavby jsou stanoveny 
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pro ochranu urbanistické a architektonické hodnoty zástavby a vychází z cílů a úkolů územního 
plánování podle § 18 odst. 4) a § 19 odst. 1d-e) stavebního zákona. 
 
c) Zdůvodnění rozmezí výměr pro vymezování stavebních pozemků 
Rozmezí výměr pro vymezování stavebních pozemků je stanoveno v podmínce c1 jen jako 
minimální v zastavitelných plochách bydlení Z1-4, Z14 (Bv). Podmínka je stanovena proto, aby 
nedocházelo k příliš velké hustotě obytné výstavby a je stanovena odlišně pro samostatné domy 
a pro dvojdomy či řadové domy s ohledem na šířky parcel v zastavitelných plochách. 
 
d) Zdůvodnění intenzity využití (maximální zastavěnosti) pozemků 
V podmínce d1 je stanovena maximální zastavěnost pozemku odlišně pro samostatné domy (do 
35 %) a odlišně pro dvojdomy a řadové domy (do 50 %) v zastavitelných plochách Z1-4, Z14 
bydlení (Bv). To z důvodu (jako předchozí podmínka), aby v budoucnu nedocházelo k příliš velké 
hustotě zastavění, které by nerespektovalo skutečnost, že ve venkovském prostředí náleží ke 
každému domu dostatečný pozemek se zahradou. 
Podmínka d2 je stanovena z toho důvodu, že není žádoucí umísťování „domů za domy“ mimo 
uliční frontu v plochách bydlení (Bv). Důvod této podmínky je podobný, jako u 2 podmínek 
předchozích, aby nedocházelo k příliš velké hustotě zastavění, a aby nedocházelo k popření 
uličního způsobu zástavby podél ploch veřejných prostranství či dopravní infrastruktury. 
Podmínka d3 omezuje maximální zastavěnost ploch výroby a skladování (do 40 %), kde (mimo 
zpevněné plochy) musí být zachováno min. 30 % zeleně. Tato podmínka je stanovena zejména 
kvůli dostatku izolační zeleně, která odcloní plochy výroby a skladování od obytné nebo 
občanské zástavby. Podmínka d4 omezuje zastavitelnost ploch pro sport severně od rybníka 
Lhéta do 20% s ohledem na záplavové území, protože je zde nutno umožnit přirozený rozliv 
i odtok vody při ev. povodních. 
 
e) Zdůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu 
Podmínka ochrany krajinného rázu e1, kde „vliv umísťovaných staveb na krajinný ráz nebude 
posuzován při umísťování staveb v plochách Bv (Bv), Ov, Os (Os), Oc (Oc), Pz, Zs při dodržení 
výškové regulace, charakteru a struktury zástavby“, přenáší ochranu krajinného rázu 
v zastavěném území a v zastavitelných plochách do podmínky dodržení výškové hladiny 
a hmotového souladu s okolní zástavbou. 
Podmínka e2, kde „vliv staveb na krajinný ráz nebude posuzován při umísťování staveb dopravní 
infrastruktury a technické infrastruktury či veřejných prostranství v plochách ozn. Ti, Dz, Ds, Du, 
Dg, Pk (Pk)“ přenáší ochranu krajinného rázu do podmínky nenarušení reliéfu a siluety obce 
a krajiny. 
Podmínka e3 znamená, že v ostatních případech a v nezastavěném území nejsou podmínky 
s orgánem ochrany přírody a krajiny v ÚP dohodnuty, a proto budou umísťované stavby 
orgánem posuzovány. To proto, že v krajině není možné srovnávat podmínky výškové regulace 
a hmotového souladu s okolní zástavbou. 
Obecně formulovaná část podmínky, kde „umísťované stavby (i technického charakteru) nesmí 
vytvářet nevhodné hmotové prvky a dominanty“ je pro ochranu krajinného rázu podstatná. 
Podmínky e1-3 vycházejí z cílů a úkolů územního plánování podle § 18 odst. 4) a § 19 odst. 1d-e) 
stavebního zákona. Pro podmínky existuje legislativní opora v § 12, odst. 1) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle kterého „zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování 
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, s ohledem na 
harmonické měřítko a vztahy v krajině." Proto umisťování a povolování staveb v nezastavěném 
území, jakož i jiných činností, které by mohly mít vliv na krajinný ráz, by mělo být posuzováno 
příslušným orgánem. 
 
f) Zdůvodnění dalších podmínek pro části území s prvky regulačního plánu 
Zástavba v zastavitelných plochách bydlení Z1-4 (Bv) a s nimi souvisejících plochách veřejných 
prostranství pro obslužné místní komunikace Z11-12 (Pk) bude uspořádána podle výkresu č. 4 
s prvky regulačního plánu. O vymezení části ÚP s prvky regulačního plánu rozhodlo 
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zastupitelstvo obce bez určení, kterých ploch se bude týkat. Na základě vyhodnocení potřebnosti 
podrobnější regulace, je tato stanovena ve dvou lokalitách se zastavitelnými plochami Z1-4 
bydlení - v lokalitě Padělky a Díly za humny, protože zde je navržena kapacitní obytná výstavba, 
kterou je třeba regulovat s ohledem na zachování struktury a charakteru zástavby obce. Jedinou 
stanovenou regulací v plochách Z1-4 je stavební uliční čára. Tato je stanovena z toho důvodu, 
aby zástavba byla uspořádána do jednotné uliční fronty a aby zástavba dodržela uliční charakter 
v blízkosti historického centra obce. 
Stavební uliční čára je u ploch Z3, Z4 stanovena 6 m od veřejného prostranství kvůli možnosti 
odstavného stání osobních aut na pozemku, protože větší vzdálenost by zbytečně zmenšila 
plochu pro bydlení. Přičemž vzájemný odstup obou uličních čar v lokalitě Díly za humny 26 m 
umožní dostatečné oslunění i při ev. řadovém způsobu zastavění. U ploch Z1, Z2 je stavební 
uliční čára stanovena 3 m od veřejného prostranství, protože pozemky pro bydlení jsou zde 
kratší o cca 5 m a orientace ke světovým stranám (z hlediska dostatečného oslunění oken domů) 
je zde jiná, než u ploch Z3-4. Též veřejné prostranství pro odstavná a parkovací stání před 
plochami Z1-2 je větší než mezi plochami Z3-4. 
Zastavitelné plochy Z11-12 pro veřejná prostranství jsou zařazeny do ploch s prvky regulačního 
plánu, protože s plochami Z1-4 souvisejí a jsou nutné k zajištění nezbytné veřejné infrastruktury 
v dostatečných šířkových parametrech. Plochy Z11-12 (Pk) jsou podrobněji členěny na části 
pozemků veřejného prostranství pro umístění místní komunikace a na části veřejného 
prostranství pro vjezdy, pěší komunikace, podélná parkovací stání, inženýrské sítě a zeleň. 
Regulace v plochách Z11-12 určuje zejména konkrétní způsob umístění obslužné místní 
komunikace a veřejných prostranství. 
(Pozn.: podrobněji též viz článek „II.14 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich 
vymezení“ níže v odůvodnění“). 
 
II.9.7 Zdůvodnění vymezených 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 

 
II.9.7.1 Zdůvodnění vymezených veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury označené 
vps 1-2, vps 5 jsou vymezeny v nezbytném rozsahu proto a tak, aby bylo možno zahájit přípravu 
těchto staveb včetně možnosti, aby obec mohla získat dotčené části pozemků do svého 
vlastnictví a pak stavby realizovat. 
U vps 1-2 se jedná o veřejně prospěšné stavby pro zajištění dopravního napojení a zajištění 
nezbytné technické infrastruktury k zastavitelným plochám bydlení. V obou případech se jedná 
o stavby místních komunikací v šířkových parametrech, pro které nebudou postačovat současné 
obecní pozemky, a bude nutný přesah do pozemků, které nejsou obecní. V případě vps 5 se 
jedná o (tzv. průhledný) návrhový koridor o šířce 40 m pro napojení skupinového vodovodu na 
oblastní vodovod, který bude upřesněn v dalších řízeních. Podrobnější důvod je uveden 
v seznamu vps níže za pomlčkou: 
 

vps 1 „místní komunikace a inženýrské sítě v ploše Z11“ - pro dopravní obsluhu vč. technické 
infrastruktury pro zastavitelné plochy bydlení Z1-2 vč. staveb a zařízení souvisejících 
v lokalitě Padělky 

vps 2 „místní komunikace a inženýrské sítě na ploše Z12“ - pro dopravní obsluhu vč. 
technické infrastruktury pro zastavitelné plochy bydlení Z3-4 vč. staveb a zařízení 
souvisejících v lokalitě Díly za humny“. Bez této komunikace by nebyla oboustranná 
zástavba v plochách podél ní možná. Neumožnění realizace této stavby (např. jen 
jedním vlastníkem pozemku) by mohlo znemožnit výstavbu domů dalším vlastníkům 
pozemků. To znamená, že by bylo ohroženo právo ostatních vlastníků na jejich 
pozemcích k výstavbě domů, se kterou se zde dlouhodobě počítá. Lokalita Díly za 
humny je součástí návrhu v ÚPD již od r. 2000. Vps 2 umožní rozvoj obce v této lokalitě 
a rozvoj obce je veřejným zájmem. Proto je vps 2 vymezena. 
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vps 5 „Vírský oblastní vodovod v koridoru TV02 - napojení skupinového vodovodu Vranovice“ 
- jedná se o stavbu důležitou pro celou oblast, která propojí významné vodní zdroje mezi 
sebou a zajistí tak lepší zásobování pitnou vodou v širším území.  

Vymezení vps 1-2 vychází též z § 20 odst. 3-4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., „o obecných 
požadavcích na využívání území“, podle kterých musí být budoucí stavební pozemky dopravně 
napojeny na kapacitně vyhovující „veřejně přístupnou pozemní komunikaci“. 
Nejsou graficky vyznačeny návrhy uličních řadů technické infrastruktury, protože taková 
podrobnost by byla závazná a mohla by v budoucnu znemožnit jiné konkrétní řešení. 
 
II.9.7.2 Zdůvodnění vymezených veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 

 zdůvodnění veřejně prospěšných opatření pro snižování ohrožení v území 
povodněmi 

Přírodě blízké vodohospodářské opatření POP02 zasahuje do řešeného území v 5 částech ozn. 
wpo 1-5. Technické vodohospodářské opatření POT05 zasahuje do řešeného území v 1 souvislé 
části ozn. wpo 6. POP02 i POT05 cca kopírují záplavové území a jsou vymezeny s ohledem na 
konfiguraci terénu. Obě veřejně prospěšná opatření jsou v ÚP zpřesněna oproti jejich vymezení 
v ZÚR JMK tak, aby nezasahovala do zastavěného území na severním okraji obce, ani do 
zastavitelné plochy Z5. Oba druhy protipovodňových opatření jsou nadmístního významu a jsou 
určeny zejména pro rozliv, akumulaci a odtok povrchové vody při povodních. Umožnění zdržení 
a rozlivu vody je veřejným zájmem. Zemědělský nebo lesnický způsob využití pozemků se 
nemění a bude omezen jen při povodních. 
 

 Zdůvodnění veřejně prospěšných opatření pro územní systém ekologické stability 
Důvodem veřejně prospěšných opatření vpo 1-7 (s návrhy zeleně krajinné Zk1-7) je zvýšení 
regenerační schopnosti krajiny, zvýšení ekologické a estetické hodnoty krajiny a posílení 
retenčních a protierozních schopností krajiny. Další důvod spočívá v doplnění prvků ÚSES tak, 
aby tento tvořil ucelený a funkční systém. Doplňované prvky ÚSES budou mít i protierozní 
význam. Informace o tom, který konkrétní prvek ÚSES je opatřením doplněn či založen a ve 
které lokalitě -  je v tabulce článku uveden v názvech jednotlivých vpo 1-7. 
 
II.9.7.3 Zdůvodnění nevymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 

státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny(a), protože se 
v řešeném území jejich plochy (zatím) nenacházejí. 
 
II.9.7.4 Zdůvodnění ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 
 
Obě asanace ozn. asv 1-2 jsou vymezeny pro možnost rozšíření veřejného prostranství ulice 
Padělky a pro úpravu nájezdu do ulice Padělky ze silnice III/41621 (z ulice Žabčická). S ohledem 
na navrhovanou výstavbu v zastavitelných plochách Z1-2 bydlení je současné dopravní napojení 
ulice Padělky nedostatečné. Veřejné prostranství u silnice je stísněno mezi domem na parc. 
č. 624 a domem na parc. 627. Prostor pro nájezd do ulice Padělky je v současné době úzký, 
nepřehledný a z dopravního hlediska nebezpečný. Ulice Padělky je sice napojena ve 2 místech 
na ulici Za kostelem, ale není žádoucí dopravu do lokality Padělky provozovat jen přes historické 
jádro obce a přes náves. Veřejný zájem na umožnění napojení ulice Padělky v parametrech 
podle platných předpisů zde převažuje nad ochranou vlastnického práva ke stavbám. 
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II.9.8 Zdůvodnění nevymezených 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 

 
Tyto veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství nejsou vymezeny(a), protože obec 
nehodlá z titulu územního plánu uplatňovat předkupní právo. 
 
II.9.9 Zdůvodnění nestanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 

zákona 
 
Nejsou stanovena opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona týkající se kompenzace 
negativních vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. To z toho důvodu, že tyto se 
v řešeném území nevyskytují a ani vypracované posouzení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území 
nepožaduje kompenzační opatření. 
Krajský úřad již ve svém stanovisku k zadání ÚP č.j. JMK 176127/2017 ze dne 13. 12. 2017 
vyloučil významný vliv územního plánu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000, který by mohl vyvolat 
kompenzační opatření. 
 
II.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 
 
II.10.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

 
Hlavní zastavěné území Přísnotic je v uličních frontách kompaktně využito stávající zástavbou. 
Tato uliční zástavba je ve starších částech obce vesměs tradiční řadová a až na koncích ulic jsou 
novější samostatné domy podél komunikací. Za proluky v zastavěném území lze považovat jen 
dostatečně velké zahrady za domy (tj. pozemky na opačné straně parcel, než jsou domy v uliční 
frontě) nebo ve vnitrobloku (tj. pokud je lokalita obklopena po svých 2 nebo více stranách 
komunikacemi). Za významné proluky lze v zastavěném území považovat nezastavěnou část 
ulice Nová naproti Iíhně kuřat a nezastavěné pozemky v zastavěném území podél ulice Padělky 
v zahradách naproti zastavitelným plochám Z1-2. 
Nezastavěné pozemky ve stabilizovaných plochách bydlení ozn. Bv v zastavěném území slouží 
k bydlení a k činnostem souvisejícím s bydlením jako zahrady či malá zemědělská hospodářství. 
Pozemky zahrad u domů mají podle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., umožnit „každodenní relaxaci 
a rekreaci obyvatel“, přičemž jsou zde přípustné i drobné stavby pro hospodaření se zahradou 
a řemesla podle čl. I.6.1. Proto jsou tyto pozemky zahrad zařazeny do stabilizovaných ploch 
„bydlení - venkovské Bv“, i když je v nich další obytná výstavba podél ulice možná. Nejde 
o nevyužité proluky. Součástí hlavní zastavěného území jsou též stávající plochy zeleně sídelní 
a plochy zemědělské - zahrady, sady a vinice Zz, které nejsou určeny k zastavění (jednalo by se 
o zástavbu domů za domy). Proto jsou pro další rozvoj bydlení vymezeny zastavitelné plochy 
Z1-4 pro „bydlení - venkovské (Bv)“ mimo zastavěné území, které ale na zastavěné území se 
stejnou funkcí přímo navazují. Pro intenzivnější využití hlavního zastavěného území je v něm 
vymezena část zastavitelné plochy bydlení Z4. 
Součástí hlavního zastavěného území jsou též stávající plochy občanského vybavení, které jsou 
rozmístěné mezi obytnou zástavbou podél komunikací. To zejména občanské vybavení - veřejné 
(obecní úřad, hostinec, prodejna, základní a mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice aj.) 
a občanské vybavení církevní (kostel, fara, hřbitov). Areál občanské vybavení - sportovní je 
vymezen samostatně za rybníkem. Areály občanského vybavení jsou plně využity. Proto jsou 
vymezeny zastavitelné plochy Z5-6 občanského vybavení (Os) a (Oc). Z nich je částečně uvnitř 
zastavěného území vymezena jen plocha Z6 pro rozšíření hřbitova. 
Plochy výroby a skladování ozn. Vs a Vz se nacházejí ve dvou samostatných výrobních areálech 
na opačných okrajích hlavního zastavěného území - na konci ulice Přibická a na konci ulice 
Výhon. Tyto areály obsahují různé druhy výroby, včetně zemědělské a řemeslné a jsou oba plně 
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využity. Proto jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování Z8-9 (Sv) mimo zastavěné 
území na jižním okraji obce, která však přiléhají k zastavěnému území se stejnou funkcí 
a navazují na stávající výrobní areály farmy. 
 
II.10.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Pro rozvoj bydlení jsou vymezeny zastavitelné plochy Z1-4, Z14 „bydlení - venkovské (Bv)“. Pro 
rozvoj občanského vybavení jsou vymezeny zastavitelné plochy Z5-6 občanského vybavení (Os) 
a (Oc). Pro rozvoj výroby a skladování jsou vymezeny zastavitelné plochy Z8-9 výroby 
a skladování - lehká a řemeslná výroba (Vs). Pro rozvoj veřejných prostranství jsou vymezeny 
zastavitelné plochy Z11-12 veřejných prostranství - komunikace (Pk). 
Většina zastavitelných ploch je vymezena podle původního územního plánu obce (ÚPO) 
Přísnotice z r. 2000, část též podle změny č. 1 ÚPO z r. 2006, kde byly již dříve vydány souhlasy 
dotčených orgánů (viz vyhodnocení záborů ZPF v čl. II.15 níže). 
 

 

označení 
plochy: 

zkratka 
požadované-h
o zp. využití: 

 

název plochy - druh plochy včetně jejího 
umístění v lokalitě: 

 

výměra 
plochy v ha: 

Z1 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - 
přední část 

1,04 

Z2 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - 
zadní část 

0,48 

Z3 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Díly za 
humny - delší část 

2,09 

Z4 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Díly za 
humny - kratší část 

1,35 

Z14 (Bv) plocha bydlení - venkovské na konci ulice 
Vranovická 

0,41 

celkem zastavitelné plochy bydlení Z1-4, Z14:  5,37 ha 

Z5 (Os) plocha občanského vybavení - sportovní v 
lokalitě pod hřištěm 

0,53 

Z6 (Oc) plocha občanského vybavení - církevní za 
hřbitovem vedle Malých Žabčic 

0,16 

celkem zastavitelné plochy občanského vybavení Z5-6:  0,69 ha 

Z8 (Vs) plocha výroby a skladování - lehká a řemeslná 
výroba na konci ulice Výhon 

1,85 

Z9 (Vs) plocha výroby a skladování - lehká a řemeslná 
výroba v lokalitě za farmou 

1,26 

celkem zastavitelné plochy výroby a skladování Z8-9:  3,11 ha 

Z11 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v 
lokalitě Padělky 

0,73 

Z12 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace v 
lokalitě Díly za humny 

0,64 

celkem zastavitelné plochy veřejných prostranství pro komunikace Z11-12:  1,37 ha 

celkem zastavitelné plochy: 10,54 ha 
 

Poznámka: 
V původním ÚPO z r. 2000 nebyly vyhodnoceny výměry zastavitelných ploch, vyhodnoceny byly 
jen zábory ZPF (u bydlení paušální plochou 400 m2/1 dům). Podle záborů ZPF byly v ÚPO 
vymezeny zastavitelné plochy o velikosti 6,66 ha (strana 44 textu ÚPO). Ve změně č. 1 ÚPO 
z r. 2006 byly vymezeny zábory pro další zastavitelné plochy o velikosti 12,57 ha. Podle výměry 
ploch záborů byly v ÚPO a jeho změně č. 1 vymezeny zastavitelné plochy o celkové velikosti 
6,66 + 12,57 = 19,23 ha.  
Oproti původnímu řešení ÚPO tedy dochází v ÚP k výraznému zmenšení výměry zastavitelných 
ploch z 19,23 na 10,54 ha. Nyní je vymezeno 54,8 % původních zastavitelných ploch a od 45,2 % 
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návrhu - tedy od 8,69 ha je v ÚP upuštěno. Novým územním plánem dochází zejména k redukci 
ploch pro bydlení v lokalitách Padělky a Díly za humny.  
Podle veřejné databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ k 31. 12. 2021) je v Přísnoticích cca 
890 trvalých obyvatel. Vývoj počtu trvalých obyvatel a trvale obydlených bytů v Přísnoticích je 
následující (tam, kde nejsou dostupné ověřené údaje, je pomlčka): 
 

rok sčítání:  1900 1930 1960 1970 1980 1990 2000 2011 2021 
počet obyvyvatel: 773 964 1 113 1 014 952 832 810 831 890 
počet obydl. bytů: - - 273 258 272 265 266 293 315 
 

Přestože se v Přísnoticích staví nové domy, byl počet trvale obydlených bytů před 30 lety 
přibližně stejný. Počet domů byl ale nižší, to znamená, že se snižuje obložnost bytů (poč. 
trvalých obyv./1 byt) z hodnoty 3.5 na 2,8 ob./byt.  V současné době je v Přísnoticích zvýšená 
poptávka po výstavbě. V obci se nenachází (zatím) bytové domy. Obyvatelstvo bydlí v rodinných 
domech a obložnost 1 rodinného domu se dále snižuje. Stav počtu obyvatel je stabilizovaný 
smírným nárustem. Tomuto odpovídá i potřeba vymezených nových zastavitelných ploch. Po 
realizaci navržených ploch bydlení Z1-4, Z14 by se počet obyvatel Přísnotic mohl zase přiblížit 
stavu okolo 1000 obyvatel, jako v letech 1970-1980. Průměrná velikost pozemku 1 rodinného 
domu vč. jeho zahrady je v Přísnoticích cca 1 000 m2. Současná tendence je daleko nižší - cca 
600 m2 /1 RD s 1 bytem při obložnosti cca 2,6 obyvatel/1 byt a rodinný dům. Nejsou požadovány 
bytové domy.  
 

V následujících bilancích je přihlédnuto k údajům obsaženým v Územně analytických 
podkladech (ÚAP) správního obvodu ORP Židlochovice (4. aktualizace). Zejména k rozboru 
udržitelného rozvoje území (RURÚ) textové části ÚAP. Je přihlédnuto též ke skutečnosti, že 
řešené území je součástí Metropolitní rozvojové oblasti Brno (OB3). 
Podle tabulky na str. 104 ÚAP je v platném ÚPO Přísnotice „počet bytů v rezidenčních plochách 
návrhových 216“. To znamená, že v dosud patném ÚPO jsou navrženy plochy pro 216 bytů 
a tedy i pro 216 rodinných domů, to při velikosti pozemků 800 m2/1 dům. Územní rezervy bydlení 
byly ve změně č. 1 změněny na návrhové a ty byly ještě rozšířeny. Takže teoretická velikost obce 
by s takovým realizovaným návrhem (podle tabulky ÚAP) činila 1 342 obyvatel, což se 
v současné době již nepředpokládá. Skutečný nárust (podle tabulky na str. 105 ÚAP) jsou 
v průměru 2 domy a byty za rok. 
S ohledem na to, že Přísnotice jsou součástí Metropolitní rozvojové oblasti Brno, je zvolen nárust 
počtu obyvatel a bytů o 10 % oproti skutečnému nárustu od r. 2000 do r. 2021. 
S ohledem na venkovský charakter zástavby a na nepřítomnost bytových domů je zvolena 
výměra zastavitelné plochy - stavebního pozemku pro 1 nový dům o velikosti 600 m2 bez 
souvisejících veřejných prostranství a komunikací. V zastavitelných plochách bydlení se v níže 
uvedené bilanci předpokládá výstavba formou jednogeneračního rodinného domu s 1 bytem. 
 

 Bilance potřeby zastavitelných ploch bydlení 
počet trvalých obyvatel v roce 2000  ...................................................................... 810 ob. 
počet trvalých obyvatel v roce 2021  ...................................................................... 890 ob. 
tempo nárustu obce v období 2000-2021  ..................................  (890 - 810) : 810 =  10 % 
tempo rozvoje bydlení v období 2000-2021  .............................................................. 110 % 
odhad vlivu rozvojové oblasti osídlení OB3  .............................................................. + 10 % 
rozvoj bydlení vč. odhadu vlivu oblasti osídlení OB3  ........................ 110 % + 10 % = 120 % 
obložnost = počet obyvatel na 1 byt  ............................................................................. 2,6  
počet bytů v roce 2019  ................................................................................................ 315 
požadovaný počet bytů  .......................................................................... 315 x 120 % = 378 
potřeba nárustu počtu bytů  …................................................................ 378 - 315 = 63 
potřeba zastavitelné plochy na 1 byt v 1 rodinném domě  ..................... 600 m2 = 0,06 ha 
potřeba zastavitelných plochy bydlení  ....................................... 63 bytů x 0,06 ha = 3,78 ha 
 

V návrhu územního plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy Z1-4, Z14 pro bydlení - venkovské 
(Bv) o celkové velikosti 5,37 ha, což je více, než teoretický nárust bydlení podle výše provedené 
bilance ale o hodně méně, než bylo vymezeno v původní ÚPO a jeho změně č. 1  (bylo 
vymezeno 19,23 ha zastavitelných ploch pro bydlení). 
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 Bilance potřeby zastavitelných ploch občanského vybavení 
Vymezené zastavitelné plochy Z5-6 občanského vybavení vycházejí z potřeby obce na zvýšení 
standardu občanské vybavenosti. Konkrétně plocha Z5 (Os) umožní rozšíření sportovišť pod 
hřištěm (za rybníkem) a plocha Z6 (Oc) umožní rozšíření stávajícího hřbitova. Zastavitelné 
plochy občanského vybavení jsou vymezeny o celkové výměře 0,69 ha, která odpovídá 
současné potřebě obce (v původním ÚPO bylo vymezeno 1,33 ha zastavitelných ploch 
občanského vybavení). 
 

 Bilance potřeby zastavitelných ploch výroby a skladování 
Podle údajů z ÚAP ORP Židlochovice, tabulky na str. 99 bylo ve vyhodnocené době 
v Přísnoticích 283 ekonomicky aktivních obyvatel s vyjížďkou za prací mimo obec (dojížďka 
z jiných obcí činila 44 osob). To znamená, že v Přísnoticích chybí pracovní příležitosti, které by 
bylo možné realizovat v místě bydliště. Podle tabulky na str. 117 ÚAP je v Přísnoticích přítomno 
9,76 ha stávajících ploch pro výrobu a skladování a v původním ÚPO bylo navrženo jejich 
rozšíření o 2,86 ha. Nezaměstnanost je v Přísnoticích jen 4,21 % jako jedna z nejnižších ve 
správním obvodu ORP Židlochovice (průměr 5,9 %). Stávající výrobní areály jsou plně využity. 
Proto jsou vymezeny zastavitelné plochy Z8-9 výroby a skladování (Vs) o celkové velikosti 3,11 
ha. S ohledem na skutečnost, že 30 % zastavitelné plochy Z9 je již využito (je zastavěno novou 
výrobou před kolaudací), je využitelná velikost návrhu jen 2,69 ha. Toto odpovídá velikosti obou 
zastavitelných ploch vymezených zde pro výrobu již v původním ÚPO - plochy 7a (1,84 ha) 
a plochy 7b (0,6 ha) o celkové velikosti 2,44 ha. 
 

 Bilance potřeby dalších druhů zastavitelných ploch 
Jsou navrženy zastavitelné plochy Z11-12 veřejných prostranství pro obslužné místní 
komunikace (Pk) o celkové velikosti 1,37 ha. Tyto plochy jsou vymezeny pro veřejně prospěšné 
stavby dopravní a technické infrastruktury vps 1-2 a jsou pro rozvoj obce nezbytné. 
 
II.11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 
 
a) Postavení a význam obce v území 
Řešené území obce Přísnotice je součástí Jihomoravského kraje, okresu Brno-venkov ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Židlochovice. Řešené území se nachází 
v Metropolitní rozvojové oblasti Brno (OB3) na jejím jižním okraji. Správní území Přísnotic tvoří 1 
katastrální území Přísnotice (okres Brno-venkov; 736261). Sousedními obcemi jsou Nosislav, 
Uherčice, Vranovice a Žabčice. Potenciál Přísnotic v území je místní a odpovídá velikosti obce. 
Plocha řešeného území je 770,10 ha. V současné době mají Přísnotice cca 890 trvalých 
obyvatel. Demografická situace je příznivá, počet trvalých obyvatel je v posledních 20 letech 
mírně vzrůstající. Zemědělské pozemky činí 86,50 % výměry řešeného území, lesy tvoří jen 5,6 
% výměry řešeného území. Význam využívání řešeného území z hlediska širších vztahů je 
zejména zemědělský a ten se navrženým řešením v územním plánu nemění, protože zde 
převažují hodnotné zemědělské půdy ve II. třídě ochrany (kolem vodotečí i v I. třídě ochrany). 
S ohledem na polohu ve struktuře osídlení a v Metropolitní rozvojové oblasti OB3, cca 25 km od 
krajského města Brna, se jedná o obec s vyšším potenciálem dalšího rozvoje. 
 
b) Koordinace vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace 
Přísnotice se nacházejí v jižní části Metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3 (podle čl. 42 PÚR 
ČR), která byla zpřesněna Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (podle čl. 25 ZÚR 
JMK). Rozvojová oblast OB3 je ovlivněna rozvojovou dynamikou krajského města s důrazem na 
podporu dopravy, s důrazem na podnikatelské aktivity, na rozvoj bydlení a na rekreační potenciál 
území v blízkosti krajského města. Rozvoj bydlení je v ÚP řešen vymezenými zastavitelnými 
plochami Z1-4, Z14 bydlení - venkovské (Bv), rozvoj podnikání je v ÚP řešen vymezenými 
zastavitelnými plochami Z8-9 výroby a skladování (Vs). 
Ze ZÚR JMK vyplývají požadavky na vymezení a koordinaci následujících ploch a koridorů: 
- Řešeným územím prochází návrhový koridor TV02 „Vírský oblastní vodovod - napojení 

skupinového vodovodu Vranovice“. Tento průhledný koridor je v návrhu ÚP vymezen 
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a zpřesněn do šířky 40 m. Koridor TV02 pokračuje na území sousedních obcí Žabčice 
a Vranovice (kde zatím není zapracován do jejich ÚPD, viz vyhodnocení níže v odst. d). 

- Řešené území je součástí ploch přírodě blízkých protipovodňových opatření POP02 
„opatření na vodním toku Svratka“. Pro tato opatření jsou v návrhu ÚP vymezeny plochy 
„wpo 1-5“. Opatření POP2 pokračují na území sousedních obcí Žabčice, Nosislav, Uherčice 
a Vranovice. 

- Řešené území je součástí plochy technického protipovodňového opatření POT05 „řízená 
inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka“. 
Pro toto opatření je v návrhu ÚP vymezena plocha „wpo 6“. Opatření POT5 pokračuje na 
území sousedních obcí Žabčice, Nosislav, Uherčice a Vranovice. 

- Řešeným územím prochází dálkový cyklistický koridor „EuroVelo 9“. Pro tento koridor je 
v ÚP vymezena trasa na západním okraji obce ve stabilizovaných plochách ozn. Pk a Du. 
Mimo zastavěné území je koridor EuroVelo 9 vymezen na účelových komunikacích mimo 
dopravní prostory silnic. Trasa koridoru EuroVelo 9 navazuje na vymezení cyklistických 
koridorů a stezek v sousedních Žabčicích a Vranovicích. 

- Řešeným územím prochází (v souběhu s EuroVelo 9) mezinárodní cyklistický koridor 
„Cyklostezka Brno - Vídeň (Wien)“. Pro tento koridor je vymezena trasa na západním okraji 
obce ve stabilizovaných plochách ozn. Pk a Du. Mimo zastavěné území je koridor 
„Cyklostezka Brno - Vídeň“ vymezen na účelových komunikacích mimo dopravní prostory 
silnic. Trasa tohoto cyklokoridoru pokračuje na území sousedních Žabčic a Vranovic. 

- V souběhu s výše zmíněnými koridory prochází řešeným územím cyklistický koridor KČT 5 
Jantarová stezka, který je součástí dálkových cyklotras ČR. Trasa tohoto cyklokoridoru 
pokračuje na území sousedních Vranovic. 

- Řešeným územím prochází cyklistický koridor krajské sítě Brno - Vranovice - Dolní 
Věstonice - Lednice - Břeclav - Lanžhot - státní hranice. Tento koridor je v ÚP vymezen 
v trase silnice III/41621. Trasa tohoto cyklokoridoru pokračuje na území sousedních Žabčic 
a Vranovic. 

- Jižním okrajem řešeného území prochází regionální cyklistická trasa „Brněnská“ v trase 
silnice II/381, která pokračuje na území sousedních Uherčic a Vranovic.  

- Podle článku č. 261 a grafického znázornění v ZÚR JMK zasahuje do řešeného území 
regionální biokoridor RK 114A v nezpřesněné ploše o šířce 400 m. Koridor RK 114A je 
vymezený ve zpřesněné šířce 40 m na území sousední obce Nosislav, nezasahuje do území 
Přísnotic a řešeného území Přísnotic se ani nedotýká. 

Řešeným územím prochází svazek vysokotlakých plynovodů, které jsou v ZÚR JMK znázorněny 
jako „jev informativní“. Trasy těchto pěti tranzitních plynovodů jsou v ÚP znázorněny na 
koordinačním výkrese. Jedná se o stávající vedení technické infrastruktury v trasách 
vymezených též v sousedních Žabčicích a Nosislavi. 
 

Poznámka ke koordinaci vyplývající ze ZÚR JMK: 
Koridory vymezené v ZÚR JMK, které nezasahují do řešeného území, ale jsou blízko něj, jsou 
pro informaci znázorněny na výkrese č. 7 širších vztahů. 
 
c) Přírodní zdroje, ochrana přírody a územní systém ekologické stability 
Do řešeného území nezasahují výhradní ložiska nerostných surovin, jejich dobývací prostory ani 
chráněná ložisková území. Jižní část řešeného území je součástí průzkumového území pro ropu 
a zemní plyn č. 040008 Svahy Českého masivu. 
V řešeném území se nenacházejí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 ani ptačí 
oblasti, přírodní památky ani přírodní rezervace. Evropsky významné lokality „CZ0623800 
Knížecí les“, „CZ0623801 Přísnotický les“ a přírodní památky stejného názvu se nacházejí na 
území sousední Nosislavi. Do řešeného území Přísnotic zasahuje jen jejich ochranné pásmo. 
V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky „U hřiště, Knížecí les, V Oknech, 
Želízka, Šatava, Závistice“, pro které jsou v ÚP vymezeny plochy lesní, plochy zeleně krajinné 
a plochy vodní a vodohospodářské. 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je v řešeném území vymezen na lokální úrovni. 
Prvky regionálního ani nadregionálního ÚSES do území Přísnotic nezasahují. V územním plánu 
jsou vymezena 2 lokální biocentra ozn. LBC 1-2 a je vymezeno 5 lokálních biokoridorů ozn. LBK 
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1-5. Všechny biokoridory navazují na biokoridory vymezené v ÚPD na území sousedních obcí 
Žabčice, Nosislav, Uherčice a Vranovice. Lokální biocentra jsou vymezena v řešeném území bez 
přesahu do sousedních území. 
 
d) Vyhodnocení vymezení návaznosti koridoru TV02, protipovodňových opatření POP02, 

POT05, cyklistických koridorů, prvků ÚSES a dalších jevů v územně plánovací 
dokumentaci sousedních obcí 

Územní plán Žabčice (účinný od 3. 10. 2008, pořizovatel MěÚ Židlochovice) 
- Současný územní plán (ÚP) Žabčice nevymezuje navazující koridor TV02 pro vodovod, 

nevymezuje plochy pro navazující protipovodňová opatření POP02 a POT05 podle ZÚR 
JMK (aktualizace 2020). Tento koridor a tyto plochy budou vymezeny v nejbližší úpravě ÚP 
Žabčice podle požadavku § 54 odst. 6 stavebního zákona. 

- Současný ÚP Žabčice obsahuje navazující „cyklistickou stezku“ ozn. jako „ECS 4 Brno - 
Wien“ v trase, která odpovídá vymezení pro dálkový cyklistický koridor „EuroVelo 9“, též pro 
mezinárodní cyklistický koridor „Cyklostezka Brno - Vídeň (Wien)“, pro mezinárodní 
cyklistický koridor „Greenway K-M-W“ a pro dálkovou cyklotrasu ČR „KČT 5 - Jantarová 
stezka“. Cyklostezka je vyznačena podél silnice III/41621 a není pojmenována podle ZÚR 
JMK. ÚP Žabčice neobsahuje vyznačení těchto cyklistických koridorů po účelové 
komunikaci podél hranice s Přísnoticemi směrem k železnici. Tuto část bude nutno doplnit 
v nejbližší změně ÚP Žabčice podle § 54 odst. 6 stavebního zákona. 

- Současný ÚP Žabčice obsahuje lokální biokoridor ozn. K3, který navazuje na lokální 
biokoridor LBK 1 vymezený v Přísnoticích podél vodního toku Šatavy. Návaznost ÚSES je 
v ÚP sousední obci Žabčice zajištěna. 

Územní plán Nosislav (účinný od 14. 9. 2011, pořizovatel MěÚ Židlochovice) 
- Zde nevyplývá požadavek na vymezení koridoru TV02 pro vodovod. Zpřesněný koridor by 

zasahoval do EVL a PP Přísnotický les, což není vhodné, a proto je zpřesněné vedení 
vodovodu provedeno v koridoru mimo Nosislav jen na území Přísnotic. 

- Současný ÚP Nosislav nevymezuje plochy pro navazující protipovodňová opatření POP02 
a POT05 podle ZÚR JMK. Tyto plochy budou vymezeny v podle požadavku § 54 odst. 6 
stavebního zákona. 

- Je zde požadavek na doplnění místního cyklistického koridoru vymezeného v Přísnoticích 
od hřiště směrem na Nosislav. 

- Současný ÚP Nosislav obsahuje lokální biokoridor ozn. LBK 2, který navazuje na lokální 
biokoridor LBK 1 vymezený v Přísnoticích podél vodního toku Šatavy. ÚP Nosislav obsahuje 
lokální biokoridor ozn. LBK 4, který navazuje na lokální biokoridor LBK 2 vymezený 
v Přísnoticích podél toku Šatavy. ÚP Nosislav obsahuje lokální biokoridor ozn. LBK 5, který 
navazuje na lokální biokoridor LBK 3 vymezený v Přísnoticích podél toku Šatavy. Návaznost 
ÚSES je v ÚP sousední Nosislavi zajištěna. 

Územní plán Uherčice (účinný od 26. 8. 2010, pořizovatel MěÚ Hustopeče) 
- Zde nevyplývá požadavek na vymezení koridoru TV02 pro vodovod. 
- Současný ÚP Uherčice nevymezuje plochy pro navazující protipovodňová opatření POP02 

a POT05 podle ZÚR JMK. Tyto plochy budou vymezeny v již rozpracované změně č. 1 ÚP 
Uherčice podle požadavku § 54 odst. 6 stavebního zákona. 

- Současný ÚP Uherčice obsahuje navazující „cyklistickou stezku“ (bez názvu) v trase podél 
silnice či na silnici II/381 směrem od Velkých Němčic, která odpovídá vymezení pro 
regionální cyklistickou trasu „Brněnská“. 

- Současný ÚP Uherčice obsahuje lokální biokoridor ozn. LBK 6, který navazuje na lokální 
biokoridor LBK 3 vymezený v Přísnoticích podél vodního toku Šatavy. Návaznost ÚSES je 
v ÚP sousedních Uherčic zajištěna. 

Územní plán Vranovice (účinný od 16. 9. 2014, pořizovatel MěÚ Pohořelice) 
- Současný ÚP Vranovice nevymezuje navazující koridor TV02 pro vodovod, nevymezuje 

plochy pro navazující protipovodňová opatření POP02 a POT05 podle ZÚR JMK . Tento 
koridor a tyto plochy budou vymezeny v nejbližší změně ÚP Vranovice podle požadavku 
§ 54 odst. 6 stavebního zákona. 
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- Současný ÚP Vranovice obsahuje navazující „cyklistickou trasu“ (bez názvu) v účelové 
komunikaci podél železnice, která odpovídá vymezení pro dálkový cyklistický koridor 
„EuroVelo 9“, též pro mezinárodní cyklistický koridor „Cyklostezka Brno - Vídeň (Wien)“, pro 
mezinárodní cyklistický koridor „Greenway K-M-W“ a pro dálkovou cyklotrasu ČR „KČT 5 - 
Jantarová stezka“. 

- Současný ÚP Vranovice obsahuje lokální biokoridor ozn. LBK VR 15, který navazuje na 
lokální biokoridor LBK 4 vymezený v Přísnoticích podél vodního toku Závistice. Návaznost 
ÚSES je v ÚP sousedních Vranovic zajištěna. 

- Současný ÚP Vranovice z r. 2014 obsahuje návrh územní rezervy pro dopravní obchvat, 
s navázáním na silnici II/381 na jižním okraji Přísnotic u vodních zdrojů. Koridor změny trasy 
silnice II/381 není v současné době již sledován a není zapracován ani v ZÚR JMK (ZÚR 
byly vydány o 2 roky později než ÚP Vranovice). 

 
II.12 Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
 
Upravené zadání územního plánu bylo schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 21. 2. 
2018 s tím, že ÚP bude obsahovat též části s prvky regulačního plánu. Krajský úřad k zadání ÚP 
uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je 
vyhodnocení vlivů ÚP Přísnotice na životní prostředí podle § 47 odst. 3 stavebního zákona.  
Požadavky zadání jsou splněny podle jeho jednotlivých článků zadání (níže uvedených šikmou 
kurzívou a označených písmeny A-H, popř. A.1, A.2,... a číslicemi 1., 2., 3,...) s připojeným 
vyhodnocením splnění požadavků v odrážkách. 
Poznámka k vyhodnocení splnění zadání: 
1) Aby nebyla jednotlivá zdůvodnění opakována, jsou zde uvedeny odkazy na jiné články 

odůvodnění. 
2) Není vyhodnoceno splnění zadání v jeho částech, které informují o stavu v území nebo 

v částech, kde zadání jen cituje platnou legislativu nebo neobsahuje žádné požadavky na 
zapracování do ÚP. 

 
A.  POŽADAVKY  NA  ZÁKLADNÍ  KONCEPCI ROZVOJE  ÚZEMÍ  OBCE 
 

A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci 
uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících PÚR a ZÚR 
1. Požadavky vyplývající z PÚR 
- Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), včetně 

požadavků vyplývajících z příslušnosti řešeného území do Metropolitní rozvojové oblasti 
Brno OB3 a republikových priorit jsou splněny - viz článek II.2.1 odůvodnění. 

2. Požadavky vyplývající ze ZÚR 
1) Dopravní infrastruktura - Cyklistická doprava 
- Uvedené cyklistické koridory jsou zapracovány (vč. podmínky nevymezování na vozovce 

silnic aj.) - viz článek II.2.2 odůvodnění. 
2) Technická infrastruktura - vodní hospodářství 
- Koridor technické infrastruktury TV02 i plochy pro protipovodňová opatření POP02 a POT05 

jsou do ÚP zapracovány - viz článek II.2.2 odůvodnění. Koridor TV02 je zpřesněn mimo 
území Nosislavi (tedy mimo EVL a PP Přísnotický les). Plochy POP02 a POT05 jsou 
vymezeny podle ZÚR JMK a jsou zpřesněny mimo zastavěné území s hřištěm a mimo 
zastavitelnou plochu Z5 - viz čl. II.2.2, II.9.4.2f) odůvodnění. 

3) Územní systém ekologické stability 
- V řešeném území je vymezen ÚSES na lokální úrovni. Jsou vymezena biocentra LBC 1-2 

a biokoridory LBK 1-5 - viz čl. II.9.5.2 odůvodnění. Regionální biokoridor RK 114A 
nezasahuje do území Přísnotic a ani se ho nedotýká - viz čl. II.2.2 a II.9.5.2 odůvodnění. 

4) Cílové charakteristiky krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení  
- V řešeném území jsou v krajině vymezeny zejména plochy, které odpovídají krajinným 

typům č. 17 a 21 podle ZÚR JMK - viz čl. II.2.2 a II.9.5.1 odůvodnění. 
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5) Požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
- Tyto požadavky jsou v návrhu ÚP splněny, jsou stanoveny podmínky pro zachování 

a ochranu krajiny - viz čl. II.2.2. 
6) Zohlednit v ÚP priority stanovené v bodech 4 až 21 ZÚR 
- V návrhu ÚP jsou respektovány a dodrženy priority územního plánování Jihomoravského 

kraje - viz čl. II.2.2 odůvodnění. 
 
A.2. Požadavky 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. Z územně analytických podkladů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci vyplývá 
respektování limitů v území 
- Limity v řešeném území jsou v návrhu ÚP respektovány a jsou graficky zakresleny do 

koordinačního výkresu č. 5 podle dat ÚAP ORP Židlochovice. 
- Přírodní památky a EVL Natura 2000 v sousední Nosislavi nejsou návrhem ÚP dotčeny. 
- Ložisko štěrkopísků se nachází v sousedních Vranovicích a není návrhem ÚP dotčeno. 
- Limity vyplývající ze zájmů MO ČR jsou zapracovány - viz čl. II.5.1 odůvodnění. 
2. Z územně analytických podkladů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci vyplývá 
zohlednění jevů v území 
- Požadované jevy jsou zapracovány - pro ochranu historického jádra obce jsou stanoveny 

podmínky prostorového uspořádání v čl. I.6.2. 
- Prvky ÚSES navazují na prvky vymezené v sousedních územních plánech - též viz čl. II.5.1 

a předcházející čl. II.11d) odůvodnění. 
3. Problémy k řešení vyplývající z územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností 
- Pro dodržení legislativy týkající se ochrany veřejného zdraví jsou stanoveny společné 

podmínky v čl. I.6.1, též viz čl. II.5.1 odůvodnění. 
- Pro rozšíření sportoviště je vymezena zastavitelná plocha Z5 (Os) v klidné lokalitě za 

rybníkem a Přísnotickou strouhou. Pro plochy zahrad Zz (vč. zahrádkářské kolonie) jsou 
stanoveny podmínky v čl. I.6.1. 

5. Z rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností vyplývající další 
požadavky  
- Zmíněné požadavky jsou splněny. V návrhu ÚP jsou vymezeny plochy, kterými bude 

docílena větší vzájemná vyváženost podmínek pro udržitelný rozvoj území - viz čl. II.3.1 
a II.6 odůvodnění. 

- Pro zvýšení vodní retence je vymezen mj. návrh na plochu vodní (W1). 
- Zastavitelné plochy bydlení jsou oproti původnímu ÚPO a jeho změně č. 1 v návrhu ÚP 

velmi zredukovány na 5,37 ha. 
6. Z doplňujících průzkumů a rozborů vyplývající požadavky 
- Demografický vývoj obce je v ÚP zohledněn, údaje z ÚAP jsou použity pro výpočet potřeby 

zastavitelných ploch - viz čl. II.10 odůvodnění. 
- Vlivy ploch výroby na plochy bydlení jsou eliminovány stanoveným min. 30 % zeleně 

v plochách výroby a skladování v čl. I.6.2d3. Pro ochranu charakteru zástavby jsou 
stanoveny podmínky v čl. I.6.2b. 

- V řešeném území lze realizovat opatření navrhovaná „Studií revitalizačních opatření 
v povodí Šatavy“ a v projektu „Krajinný plán Regionu Židlochovicko“ - takové záměry jsou ve 
vymezených plochách přípustné. 

- Na základě požadavku zadání opřeného o rozhodnutí obce jsou v ÚP vymezeny 
zastavitelné plochy Z1-4, Z11-12 s prvky regulačního plánu. To z důvodu potřeby 
uspořádání kapacitní obytné zástavby do jednotné uliční fronty a podrobnějšího uspořádání 
veřejného prostranství s místní komunikací před plochami bydlení. 

- Nejsou vymezeny plochy pro skladování nebo zpracování odpadů. 
7. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se dopravy 
- Stávající i zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na veřejná prostranství nebo na 

plochy dopravní infrastruktury pro komunikace. 
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- Není vyhodnocena potřeba parkovacích a odstavných stání vozidel. Tato jsou přípustným 
využitím mnoha druhů ploch podle čl. I.6.1, což je pro podrobnost ÚP v měřítku 1 : 5 000 
dostatečné (podle vyhlášky ÚP nemusí vymezovat plochy pod 2 000 m2). 

8. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se technické 
infrastruktury 
- V dokumentaci ÚP není řešen vliv návrhu na ČOV Žabčice, která slouží pro 3 obce 

s dostatečnou rezervou. Protože se v Přísnoticích staví v průměru 2-3 nové domy ročně, 
zůstává počet trvalých obyvatel přibližně stejný, resp. jen s mírným nárustem (cca 6 
obyvatel za rok). Je to způsobeno nárůstem počtu netrvale obydlených chalup (prázdných 
starších domů) a snižováním obložnosti 1 bytu. Návrh bydlení je v ÚP zredukován na cca 
1/3 návrhu původního (a v ÚAP bilancovaného) ÚPO vč. jeho změny č. 1. 

- Není účelné v územním plánu zpracovaném v měřítku 1 : 5 000 vymezovat jednotlivá vedení 
technické infrastruktury, pro kterou jsou v ÚP vymezeny plochy a koridory. Konkrétní řešení 
rozvodů technické infrastruktury bude předmětem následných řízení na základě 
podrobnějších dokumentací. Kanalizace je v Přísnoticích poměrně nová, je částečně 
tlaková, protože zastavěné území leží na rovině. Podmínky pro způsob odkanalizování jsou 
stanoveny v čl. 4.2e) a jsou zdůvodněny v čl. II.9.4.2. 

- Ze stejného důvodu není v ÚP řešena bilance potřeby pitné vody. Je navržen koridor TV02 
pro vzájemné propojení skupinových vodovodů Židlochovice a Vranovice s napojením na 
Vírský oblastní vodovod, čímž se zásobování vodou v celé oblasti posílí. 

9. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se občanského 
vybavení 
- Jelikož je nová školní budova již postavena, je celý areál občanského vybavení mezi ulicemi 

Výhon a Za humny vymezen jako plocha stávající. 
10. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se veřejných 
prostranství 
- Požadavek § 7 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., je zapracován - k zastavitelným plochám 

bydlení Z3-4 v lokalitě Díly za humny je vymezena stávající plocha veřejného prostranství se 
zelení na konci ul. Za humny (tedy mimo komunikaci). 

 
A.3. Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci 
uspořádání krajiny s upřesněním požadavků obce nebo z projednání s dotčenými orgány 
a veřejností  
1. Požadavky obce 
- Požadavky obce jsou splněny částečně - je vymezen cyklistický koridor směrem na 

Nosislav. Od záměru výrobního dopravního obchvatu a úpravy křižovatky na konci ul. 
Vranovická bylo v  ÚP upuštěno na základě rozhodnutí o podaných námitkách. 

- Je vymezena zastavitelná plocha Z5 pro sport. Od zastavitelné plochy Z7 pro služby 
v dopravě bylo v ÚP upuštěno na základě rozhodnutí o podaných námitkách. 

- Je vymezena plocha pro biocentrum LBC 2 za hřištěm, jehož součástí bude mokřad v ploše 
(W1) a je rozšířeno biocentrum LBC 1 na obecní pozemek pac. č. 873/1. 

- Hygienické pásmo živočišné výroby bývalé farmy lze zrušit jen na žádost organizace, která 
o stanovení pásma požádala (ne územním plánem). 

3. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
- Zmíněné požadavky zvláštních právních předpisů jsou splněny - viz čl. II.5.1 odůvodnění 

„Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů“. 
- Zastavitelná plocha Z6 pro rozšíření hřbitova je vymezena na soukromých pozemcích, 

protože obec zde nevlastní další pozemky a nehodlá zakládat nový hřbitov někde jinde. 
- Dodržení požadavků legislativy o ochraně ZPF je vyhodnoceno v čl. II.15 odůvodnění, 

v tabulce záborů je uvedeno též původní využití ploch (podle ÚPO). 
- Na koordinačním výkrese jsou zakresleny limity v území tak, jak vyplývají z platných 

předpisů a jak byla data o limitech předána jejich správci do ÚAP. 
- Silnice jsou vymezeny ve stabilizovaných plochách ozn. Ds a Pk. Část silnice II/381 je 

vymezena v plochách protipovodňových opatření POP02 a POT05, kde může být dopravní 
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provoz na silnici během povodní omezen. Silnici s ohledem na nízko položený terén není 
možno vyjmout, aniž by bylo s tím navrženo její ohrázování, přemístění do jiné trasy apod. 

- Pro otáčení autobusů na návsi jsou vymezeny plochy veřejných prostranství. 
- V článku I.6.2 jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání vč. podmínek ochrany 

krajinného rázu, výškové hladiny, maximální zastavitelnosti pozemků atd. 
- Přípustným využitím všech ploch zemědělských jsou protierozní průlehy a stromořadí. 
 
B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 
- Nejsou požadavky na vymezení územních rezerv, které by vzešly z PÚR, ZÚR, ÚAP nebo 

z potřeby urbanistického řešení rozvoje obce. 
 
C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
C.2 Požadavky na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků vyplývajících 
z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
- V souladu s požadavky ÚPD vydané krajem (ZÚR JMK) jsou vymezeny plochy pro veřejně 

prospěšnou stavbu TV02 a plochy pro protipovodňová opatření POP02 a POT05. 
C.3. Požadavky na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků vyplývajících 
z územně analytických podkladů 
- Po prověření jsou v ÚP vymezeny veřejně prospěšné stavby dopravní a technické 

infrastruktury vps 1-2, vps 5 s možností vyvlastnění podle § 170 odst. a) stavebního zákona, 
které jsou zdůvodněny v čl. II.9.7.1. 

- Po prověření jsou vymezena veřejně prospěšná opatření wpo 1-6 s možností vyvlastnění 
podle § 170 odst. a) stav. zákona, které jsou zdůvodněna v čl. II.9.7.2. 

- V souladu s původním ÚPO jsou vymezeny 2 asanace v území podle § 170 odst. 1d) 
stavebního zákona, které jsou zdůvodněné v čl. II.9.7.4. 

C.4. Požadavky na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků  obce nebo 
z projednání s dotčenými orgány a veřejností  
- Po prověření je část pozemku parc. č. 873/1 vymezena jako veřejně prospěšné opatření vpo 

1 pro doplnění ÚSES, které je zdůvodněné v čl. II.9.5.2 a II.9.7.2. 
 
D. POŽADAVKY 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 
- Po prověření nejsou vymezeny plochy, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území 

podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydaným 
regulačním plánem. 

 
E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 
- Nejsou požadavky na varianty řešení. 
 
F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 
- Tyto požadavky jsou splněny, dokumentace návrhu ÚP je provedena v rozsahu podle 

přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - viz čl. II.4.2. 

- Návrh ÚP neosahuje na vytisknutých výkresech jevy nezobrazitelné v měřítku 1 : 5 000 
(čísla parcel, ochranná pásma menší než 4 m apod.). Čísla parcel jsou obsažena na 
elektronických výkresech ve formátech pdf a dgn. 

- Je vyhodnocen soulad ÚP s požadavky PUR a ZÚR - viz. čl. II.2.1 odůvodnění. 
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- Jsou vymezeny zastavitelné plochy Z11-12 veřejných prostranství pro dopravní 
a technickou infrastrukturu, kde budou umístěny veřejně prospěšné stavby vps 1-2 místní 
komunikace a inženýrské sítě. 

- S ohledem na použité měřítko 1 : 5 000 a podle čl. 2 § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
odkazující na „zobrazitelnost“ jevů, nejsou navrženy konkrétní vedení technické 
infrastruktury pro zastavitelné plochy. To též z toho důvodu, že taková podrobnost 
vymezená závazně by předjímala či znemožnila možná technická řešení. Koncepce 
dopravní a technické infrastruktury je patrná z hlavního výkresu č. 2 a z výkresu č. 3 veřejně 
prospěšných staveb. 

- Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
přičemž plochy ozn. zkratkami Ov, Os (Os), Oc (Oc), Om, Vs (Vs), Vz, Dz, Ds, Du, Dg, Pk, 
Pz, Zz, Zt, Zp jsou podrobněji členěny z důvodu požadovaných rozdílů v jejich využití 
a plochy Zs, Zk  jsou stanoveny s „jiným způsobem využití“ podle § 3, odst. 4 zmíněné 
vyhlášky. Druhy ploch jsou zdůvodněny v čl. II.9.3.2 odůvodnění. 

- Na výkrese č. 3 jsou odlišeny plochy pro veřejně prospěšné stavby, asanace a veřejně 
prospěšná opatření s možností vyvlastnění. Obec nebude uplatňovat předkupní právo 
z titulu územního plánu. 

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy Z1-4, Z11-12 s podrobnostmi regulačního plánu. To 
z důvodu potřeby uspořádání obytné zástavby do uliční fronty a uspořádání veřejných 
prostranství před plochami bydlení. 

- V části odůvodnění je dokumentace seřazena s přihlédnutím k metodickému doporučení 
MMR ČR „Územní plán“ z 13. 2. 2014, který požadavky vyhlášky blíže specifikuje, resp. 
slučuje požadavky stavebního zákona, požadavky vyhlášky a požadavky správního řádu. 
Obsah odůvodnění je uveden v úvodu textové části. 

- Zájmy MO ČR jsou zapracovány do článku odůvodnění II.5.1 Soulad s požadavky zvláštních 
právních předpisů, jako část nadepsaná Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. 

- Je dodržena orientace výkresů severem nahoru podle pozemkové mapy. 
- V řešení je zohledněna Metodika vymezování ÚSES (MŽP ČR ze dne 3. 4. 2017). 
- Grafická část ÚP obsahuje požadované výkresy č. 1, 2, 3, 4, grafická část odůvodnění 

obsahuje výkresy č. 5, 6, 7 v číselném pokračování ozn. výkresů výrokové části. 
- Výkresy ÚP jsou vypracovány digitálně v programu MicroStation (data dgn) nad katastrální 

mapou aktualizovanou k 30. 4. 2022 v měřítku 1 : 5 000 v souřadnicovém systému S-JTSK. 
Výkres č. 4 částí s prvky regulačního plánu je vypracován v měřítku 1 : 2 000. 

- Výkresy ÚP byly ke společnému jednání i k veřejnému projednání předány ve vytisknuté 
podobě spolu s nosičem CD s daty ve formátu doc (docx) a pdf. Ostatní strojově čitelná data 
budou předána až k vydanému ÚP. 

 
H. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
2. Bude zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, protože příslušný orgán 
uplatnil ve svém stanovisku požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí 
- Jako samostatná příloha je k návrhu ÚP Přísnotice vypracováno „vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území“ v obsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
- Součástí vyhodnocení (jako jeho část A) je zpracováno „vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí (SEA)“ v požadovaném obsahu podle přílohy stavebního zákona. 
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je obsažena v čl. II.6 odůvodnění. 
Podmínky a opatření z vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou zapracovány do návrhu 
ÚP. V dokumentaci pro opakované veřejné projednání byly provedeny podstatné úpravy 
v řešení. Bylo upuštěno od 3 zastavitelných ploch ozn. Z7, Z10, Z13, které byly nahrazeny 
plochou bydlení Z14. K návrhu rozhodnutí o námitkách a úpravě návrhu vydal krajský úřad dne 
2. 2. 2022 stanovisko, že a k této podstatné úpravě nepožaduje posouzení vlivů na životní 
prostředí (další SEA vyhodnocení). 
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II.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 
V návrhu ÚP Přísnotice nejsou vymezeny ani řešeny záměry či záležitosti nadmístního významu, 
které by nebyly znázorněny a vymezeny v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(ZÚR JMK) v jejich aktuální podobě (09/2020). 
Poznámka: 
- Řešeným územím prochází v ZÚR JMK vymezený koridor TV02 pro napojení skupinového 

vodovodu Vranovice na Vírský oblastní vodovod a plochy protipovodňových opatření 
POP02, POT05. Tento návrhový koridor i zmíněné plochy protipovodňových opatření jsou 
v ÚP vymezeny a zpřesněny v dostatečném rozsahu. 

- Řešeným územím prochází svazek stávajících vysokotlakých plynovodů nad 40 barů, který 
je znázorněn na koordinačním výkrese. Stávající plynovody jsou znázorněny v ZÚR JMK 
jako „jev informativní“ (stávající veřejná dopravní a technická infrastruktura). 

 
II.14 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
 
V zadání ÚP je požadováno vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu. 
Z důvodu potřeby uspořádání kapacitní obytné výstavby do uliční fronty v lokalitě Padělky 
a v lokalitě Díly za humny a z důvodu podrobnějšího uspořádání veřejného prostranství s místní 
komunikací před plochami bydlení jsou vymezeny následující zastavitelné plochy s prvky 
regulačního plánu: 
Z1 plocha bydlení - venkovské (Bv) v lokalitě Padělky - přední část, 
Z2 plocha bydlení - venkovské (Bv) v lokalitě Padělky - zadní část, 
Z3 plocha bydlení - venkovské (Bv) v lokalitě Díly za humny - delší část, 
Z4 plocha bydlení - venkovské (Bv) v lokalitě Díly za humny - kratší část, 
Z11 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) v lokalitě Padělky, 
Z12 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) v lokalitě Díly za humny. 
Jako jediný prvek podrobnější regulace je na výkrese č. 4 (v měřítku katastrální mapy 1 : 2 000) 
v plochách Z1-4 vymezena stavební uliční čára. Cílem této regulace je uspořádání výstavby do 
jednotné uliční fronty, tzn., aby některé domy nebyly postaveny až v zahradě. Důvodem této 
regulace v plochách Z1-4 je dodržení uličního charakteru zástavby. 
Stavební uliční čára je u ploch Z3, Z4 stanovena 6 m od veřejného prostranství kvůli možnosti 
odstavného stání osobních aut na pozemku. Větší vzdálenost by zmenšila plochu pro bydlení. 
Vzájemný odstup obou uličních čar v lokalitě Díly za humny bude činit 26 m, což umožní 
dostatečné oslunění do oken domů v ploše Z3 s ohledem na výšku zástavby o 2 nadzemních 
podlažích i při ev. řadovém způsobu zastavění. 
U ploch Z1, Z2 je stavební uliční čára stanovena jen 3 m od veřejného prostranství, protože 
pozemky pro bydlení jsou zde kratší o cca 5 m a orientace ke světovým stranám (z hlediska 
dostatečného oslunění oken domů) je zde jiná, než u ploch Z3-4. Též veřejné prostranství pro 
odstavná a parkovací stání před plochami Z1-2 je větší než mezi plochami Z3-4. 
Plochy Z11-12 (Pk) jsou podrobněji členěny na části pozemků veřejného prostranství pro místní 
komunikace a na části pozemků pro vjezdy, pěší komunikace, inženýrské sítě a veřejnou zeleň. 
Cílem této regulace je uspořádání veřejných prostranství přiléhajících k plochám bydlení. 
Důvodem této regulace v plochách Z11-12 je výše zmíněné podrobnější členění tak, aby obec 
mohla zahájit další přípravu směřující k výstavbě komunikace a  technické infrastruktury. 
V článku I.6.2 odst. f) i na výkrese č. 4 jsou plochám Z1-4, Z11-12 stanoveny následující 
podrobnější prvky regulace: 
1) Stavební uliční čára je v plochách Z1-2 stanovena ve vzdálenosti 3 m od hranice pozemků 

Bv bydlení - venkovské, směrem od veřejného prostranství Pk2. 
2) Stavební uliční čára je v plochách Z3-4 stanovena ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemků 

Bv bydlení - venkovské, směrem od veřejného prostranství Pk2. 
3) Hlavní stavby domů budou většinou své uliční fasády spočívat na stavební uliční čáře. 
4) Stavební uliční čára nebude překročena hlavní ani vedlejší stavbou směrem do ulice.  
5) Hřebeny střech uličních částí domů budou orientovány souběžně se stavební uliční čárou. 
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6) Stavba obslužné místní komunikace bude provedena na pozemcích Ozn. Pk1 o šířce 6 m, 
která umožní zklidněný obousměrný dopravní provoz. 

Podrobnější regulace s uliční stavební čárou jsou stanoveny z toho důvodu, aby zástavba 
v zastavitelných plochách Z1-4 dodržela charakter uliční zástavby, protože plochy Z1-4 navazují 
volně na historické jádro obce. Přitom struktura a charakter zástavby nejsou předepsány, mohou 
zde být individuální domy, řadové domy nebo i dvojdomy. 
Plochy Z11-12 jsou podrobněji členěny na části veřejného prostranství Pk1 pro místní komunikaci 
a na části veřejného prostranství Pk2 pro vjezdy, pěší komunikace, podélná parkovací stání, 
inženýrské sítě a pro veřejnou zeleň, které jsou vymezeny po obou stranách navržené 
komunikace. To aby místní komunikace měla nezbytné parametry pro obousměrný dopravní 
provoz vč. stěhovacích vozů, vozidel hasičů a sanitek. 
UPOZORNĚNÍ: 
Pro zastavitelné plochy Z1-4, Z11-12 platí stejné podmínky prostorového uspořádání a1-4, b1-3, 
c1, d1-4, e1-3 podle článku I.6.2 stejně  jako pro ostatní plochy vymezené v ÚP). 
 
II.15 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
II.15.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond 
 
Vyhodnocení důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) je provedeno 
v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., “o ochraně zemědělského půdního fondu“ (v současném 
znění), dále podle vyhlášky č. 13/1994 Sb. (platné do 10/2019), kterou se upravují podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu, s přihlédnutím k metodickému doporučení Ministerstva 
pro místní rozvoj (MMR ČR) a MŽP ČR „vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na ZPF v územním plánu“ ze srpna 2013. Dále podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., 
o stanovení tříd ochrany a podle metodického doporučení „ochrana ZPF při územně plánovací 
činnosti (KrÚ JMK Ing. Krejzek, 06/2019). 
Stanovisko k návrhu ÚP Přísnotice podle § 5 zákona č. 334/1992 Sb. v rámci společného jednání 
o návrhu ÚP Přísnotice bylo vydáno Odborem ŽP KrÚ JMK dne 21. 10. 2019. To před platností 
vyhlášky č. 271/2019 Sb., „o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu“ účinné od 15. 11. 2019. Orgánem ochrany ZPF byl udělen souhlas. Pouze u zastavitelné 
plochy Z8 byl souhlas udělen až po doplnění odůvodnění. K návrhu ploch pro ÚSES se 
stanovisko KrÚ k záborům ZPF podle tehdejšího předpisu neuplatňovalo. 
Nová vyhláška č. 271/2019 Sb., zrušila vyhlášku č. 13/1994 Sb., a učinila zmíněná metodická 
doporučení (která se k ní vztahovala) neaktuálními. Podle § 19 odst. 1) přechodných ustanovení 
nové vyhlášky bylo v ÚP Přísnotice postupováno nadále podle původní vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Proto nejsou (v souladu s metodikou, která upřesnila vyhlášku č. 13) vyhodnoceny zábory 
zastavitelných ploch bydlení v zastavěném území (ZÚ), plochy v ZÚ o výměře do 0,2 ha, ani 
zmíněné zábory pro ÚSES. 
 
a) Uspořádání půdního fondu v území 
druhy pozemků dle ČSÚ k 31. 12. 2021: 
zemědělská půda  ......…..........………......…............................... celkem 666,14 ha (86,5 %) 
z toho :  orná půda 639,08 ha (83,0 %) 
 vinice 2,26 ha (0,3 %) 
 zahrady 19,23 ha (2,5 %) 
 trvalé travní porosty 5,58 ha (0,7 %) 
nezemědělská půda  …............................................................... celkem 103,96 ha (13,5 %) 
z toho : lesní pozemky 42,80 ha (5,6 %) 
 vodní plochy   5,18 ha (0,7 %) 
 zastavěné plochy  a nádvoří 15,94 ha (2,0 %) 
 ostatní plochy 40,04 ha (5,2 %)  
pozemky Přísnotic celkem  ........................…............................................ 770,10 ha (100 %) 
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b) Bonitované půdně ekologické jednotky 
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu jsou bonitované půdně 
ekologické jednotky (též BPEJ). Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky se stanovuje 
základní sazba odvodů ze záborů ZPF. Pomocí kódů BPEJ se půdám přiřazuje třída ochrany 
ZPF podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., v současném znění. 
V řešeném území se nachází následující BPEJ s následujícími třídami ochrany: 
 

 

kód BPEJ: 
 

třída ochrany: 

0.03.00 I. 

0.05.01 II. 
0.21.12 IV. 

0.21.13 V. 
0.56.00 I. 

0.58.00 II. 
0.59.00 III. 

0.60.00 I. 
 

Nejhodnotnější zemědělské půdy v I. třídě ochrany se vyskytují v údolních nivě na západním 
okraji řešeného území a též v nivě potoka Závistice. Naprostá většina hlavního zastavěného 
území je na půdách ve II. třídě ochrany (BPEJ 0.05.01). 
 
c) Zemědělské areály, investice do půdy, územní systém ekologické stability 
Zemědělskou půdu na většině řešeného území Přísnotic obhospodařuje Školní zemědělský 
podnik (ŠZP) Žabčice Mendelovy univerzity v Brně. Na západnim okraji hlavního zastavěného 
území (na konci ulic Přibická a Nová) se nachází oplocený areál bývalého mechanizačního 
střediska ŠZP, v němž je vymezena stabilizovaná plocha „výroby a skladování - lehká 
a řemeslná výroba Vs“. Zde je provozována též zemědělská rostlinná výroba. Vedle této plochy 
(na ulici Nová) se nachází oplocený areál firmy Integra a.s. Žabčice, v němž je vymezena 
stabilizovaná plocha „výroby a skladování - zemědělská výroba Vz“. Je zde líheň kuřat. 
Na jihovýchodním okraji hlavního zastavěného území se nachází oplocený areál zemědělské 
farmy ŠZP (dříve zde byl velký vepřín), v němž je vymezena plocha „výroby a skladování - 
smíšešná a řemeslná výroba Vs“. Tato plocha obsahuje různé výrobní firmy včetně ŠZP, ale již 
neobsahuje živočišnou zemědělskou výrobu (zatím). Podél západního a též podél 
jihovýchodního okraje farmy jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy Z8-9 „výroby a skladování - 
lehká a řemeslná výroba (Vs)“. Pro oba zemědělské areály (líheň kuřat a bývalý vepřín) bylo 
v minulosti stanoveno ochranné hygienické pásmo. 
Podle dodaných podkladů do ÚAP Židlochovice jsou na území Přísnotic provedeny investice do 
půdy v podobě umělých odvodnění - meliorací. To pod rybníkem a v lokalitách Díly za humny, 
Díly pod dědinou a Pícechy. Do provedených meliorací zasahují svými částmi zastavitelné 
plochy Z3 (Bv) a Z12 (Pk). 
Na území Přísnotic je vymezeno celkem 7 prvků územního systému ekolologické stability 
(ÚSES) na lokání úrovni - biocentra LBC 1-2 a biokoridory ozn. LBK 1-5. Prvky ÚSES jsou 
vymezeny vesměs podél vodotečí. Prvky LBC 2 a LBK 5 v lokalitě za hřištěm jsou vymezeny 
z důvodu odstranění zamokření hřiště a zřízení vodní plochy s tůněmi (W1). Pro doplnění ÚSES 
jsou na zemědělské půdě vymezeny návrhy ploch zeleně krajinné ozn. (Zk1-7). 
 
d) Předpokládané zábory zemědělského půdního fondu 
Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu je graficky znázorněno na výkrese č. 7, na 
současné katastrální mapě obsahující barevné vyjádření kultur pozemků podle jejich zápisu 
v katastru. BPEJ jsou znázorněny jejich zelenými hranicemi a pod jejich číselnými kódy jsou 
římskými číslicemi I. - V. uvedeny třídy ochrany ZPF. 
Zábory zemědělského půdního fondu (dále ZPF) posuzované v předchozím územním plánu 
obce (ÚPO z r. 2000, účinného od r. 2002) vč. jeho změny č. 1 z r. 2006, jsou na výkrese č. 7 
graficky odlišeny a v následujících tabulkách jsou vyhodnoceny zvlášť od záborů nového 
územního plánu (ÚP). Původní zábory ÚPO jsou na výkrese č. 7 ÚP graficky znázorněny „hranicí 
dříve odsouhlasených záborů ZPF mimo zastavěné území“ (pro srovnání). 
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V souladu s metodickým doporučením aktuálním do 14. 11. 2019 nejsou vyhodnoceny zábory 
lokalit do 0,2 ha v zastavěném území - tj. části ploch Z11, Z12 (Pk) pro veřejná prostranství 
a nejsou vyhodnoceny zábory pro bydlení v zastavěném území - tj. část plochy Z4 (Bv). Z téhož 
důvodu nejsou vyhodnoceny zábory ZPF pro územní systém ekologické stability - tj. plochy 
změn zemědělské půdy na zeleň krajinnou (Zk1-7) a na plochu vodní (W1). 
Výměry záborů uvedené na výkrese v ha jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa, proto zábory 
menší než 50 m2 jsou vyčísleny 0,00 ha. To z toho důvodu, že územnímu plánu zpracovanému v 
měřítku 1 : 5 000 nenáleží větší podrobnost. Na výkrese jsou znázorněny i vyčísleny zábory 
zastavitelných ploch zvlášť v částech podle původního ÚPO a zvlášť v částech nově 
vymezených v ÚP, přičemž celkový zábor v ha (součet obou částí) je uveden u značky 
zastavitelných ploch výměrou v ha v závorce. 
 

Od rozsáhlých ploch bydlení vymezených ve změně č. 1 (Zm1-3) ÚPO v r. 2006 v lokalitách 
Padělky a Díly za humny je v návrhu ÚP upuštěno. Nově je v návrhu ÚP vymezena zastavitelná 
plocha bydlení Z2 (Bv), jedná se ale o přemístění větší původně vymezené plochy v lokalitě 
Padělky. Další zastavitelné plochy, či jejich části jsou všechny převzaty z návrhu předchozího 
ÚPO a částečně z jeho změny č. 1. 
Po veřejném projednání bylo (na základě podaných námitek) upuštěno od zastavitelných ploch 
Z7 (Od), Z10 (Du) a Z13 (Pk). Namísto výrobního dopravního obchvatu v ploše Z10 je zde 
vymezena zastavitelná plocha bydlení Z14 (Bv) podle původního ÚPO. 
Předpokládané důsledky navrhovaného řešení návrhu ÚP na zemědělský půdní fond podle 
hlavního způsobu změny využití zastavitelných ploch vymezených na ZPF jsou vyhodnoceny 
v této tabulce: 
 

 

označení zastavitelných ploch a navržený 
hlavní způsob změny využití v návrhu ÚP 
(zkratka druhu ploch): 

 

celkem 
zábory ZPF 

(v ha): 

z toho část (v ha): 

podle původ. 
ÚPO vč. 

změny č. 1: 

nově 
vymezený 

návrh v ÚP: 

Z1-4, Z14  plochy bydlení (Bv) 5,01 4,29 0,72 

Z5-6  plochy občanského vybavení (Os, Oc) 0,61 0,60 0,01 

Z8-9  plochy výroby a skladování (Vp)  3,11 2,26 0,85 

Z11-12  plochy veřejných prostranství (Pk) 0,56 0,50 0,06 

celkem plochy Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14: 9,29 7, 65 1,64 

 
Podrobné vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF s rozdělením záborů pro každou plochu 
a v jednotlivých třídách ochrany je obsaženo v tabulkách přehledů na následujících 3 stránkách. 
Informace o vymezení ploch nebo jejich částí v původním ÚPO Přísnotice a jeho změně č. 1 a též 
provedené úpravy po společném jednání jsou uvedeny v posledním sloupci tabulek záborů podle 
požadavku OŽP krajského úřadu. 
 
Informace k následujícím přehledům záborů: 
I. V první tabulce jsou vyhodnoceny zábory pro zastavitelné plochy či jejich části dříve 

posuzované a vymezené podle původního ÚPO vč. jeho změny č. 1, které jsou na výkrese 
č. 7 vyšrafovány hnědě. 

II. Ve druhé tabulce jsou vyhodnoceny zábory pro zastavitelné plochy či jejich části vymezené 
nově územním plánem, které jsou na výkrese č. 7 vyšrafovány červeně v opačném směru. 

III. Ve třetí tabulce jsou vyhodnoceny zábory pro plochy změn v krajině vymezené nově 
územním plánem, které jsou na výkrese č. 7 vyznačeny zelenou mřížkou. 

IV. Ve čtvrté tabulce je provedena celková rekapitulace předpokládaných záborů, tj. dopadů 
navrženého řešení návrhu ÚP na ZPF podle tříd ochrany zemědělské půdy. 

 
 



 
(Územní plán Přísnotice) 

 

96 

 

 
 
PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND - TABULKY ZÁBORŮ ZPF 
 

 I. tabulka - zábory pro zastavitelné plochy či jejich části vymezené podle původního ÚPO (2000, 2006) - dříve posuzované 
 

 

značka 
plochy: 

navržený způsob 
využití zastavitelné 
plochy (zkráceně): 

 

název lokality 
(zkráceně): 

 

zábor ZPF 
v ha: 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ: původní UPO 
vymezeno jako 

návrh pro: 
I. třída: II. třída: III. třída: IV. třída: V. třída: 

část Z1 bydlení (Bv) Padělky - přední 0,84 -- 0,84 -- -- -- bydlení, 
komunikace 

část Z3 bydlení (Bv) Díly - delší část 2,06 -- 1,16 -- -- 0,90 bydlení 

část Z4 bydlení (Bv) Díly - kratší část 0,98 -- 0,29 -- -- 0,69 bydlení 

Z14 bydlení (Bv) na konci ulice 
Vranovická 

0,41 -- 0,41 -- -- -- bydlení 

celkem plochy bydlení (Bv) 4,29 -- 2,70 -- -- 1,59  

část Z5 občanské vybavení - 
sportovní (Os) 

pod hřištěm 0,53 -- -- 0,53 -- -- sport 
a rekreace 

Z6 občanské vybavení - 
církevní (Oc) 

za hřbitovem 0,08 -- 0,08 -- -- -- občanské 
vybavení 

celkem plochy občanského vybavení (Os, Oc) 0,61 -- 0,08 0,53 -- --  

část Z8 výroba a skladování - 
lehká (Vs) 

na konci ulice 
Výhon 

1,70 -- 1,37 -- 0,33 -- výroba 
a skladování 

část Z9 výroba a skladování - 
lehká (Vs) 

za farmou 0,56 -- -- -- 0,56 -- výroba 
a skladování 

celkem plochy výroby a skladování (Vs) 2,26 -- 1,37 -- 0,89 --  

část Z11 veřejné prostranství - 
komunikace (Pk) 

Padělky 0,16 -- 0,16 -- -- -- bydlení, 
komunikace 

část Z12 veřejné prostranství - 
komunikace (Pk) 

Díly za humny 0,34 -- 0,16 -- 0,18 -- komunikace 

celkem plochy veřejných prostranství (Pk) 0,50 -- 0,32 -- 0,18 --  

I. zastavitelné plochy vymezené podle ÚPO 7,66 -- 4,47 0,53 1,07 1,59 viz výše 
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 II. tabulka - zábory pro zastavitelné plochy či jejich části návrhu ÚP (2022) - nově vymezené 
 
 

 

značka 
plochy: 

navržený způsob 
využití zastavitelné 
plochy (zkráceně): 

 

název lokality 
(zkráceně): 

 

zábor ZPF 
v ha: 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ: původní ÚPO 
vymezeno 
jako stav: 

I. třída: II. třída: III. třída: IV. třída: V. třída: 

část Z1 bydlení (Bv) Padělky - přední 0,20 -- 0,20 -- -- -- zahrada 

Z2 bydlení (Bv) Padělky - zadní 0,44 -- 0,44 -- -- -- orná půda 

část Z3 bydlení (Bv) Díly - delší část 0,03 -- 0,03 -- -- -- orná půda 

část Z4 bydlení (Bv) Díly - kratší část 0,05 -- 0,05 -- -- -- zahrada 

celkem plochy bydlení (Bv) 0,72 -- 0,72 -- -- --  

část Z5 občanské vybavení - 
sportovní (Os) 

pod hřištěm 0,01 -- -- 0,01 -- -- zahrada 

celkem plochy občanského vybavení (Os) 0,01 -- -- 0,01 -- --  

část Z8 výroba a skladování - 
lehká (Vs) 

na konci ulice 
Výhon 

0,15 -- 0,08 -- 0,07 -- zahrada 
a stromořadí 

část Z9 výroba a skladování - 
lehká (Vs) 

za farmou 0,70 -- -- -- 0,70 -- orná půda 

celkem plochy výroby a skladování (Vs) 0,85 -- 0,08 -- 0,77 --  

část Z11 veřejné prostranství - 
komunikace (Pk) 

Padělky 0,05 -- 0,05 -- -- -- zahrada 

část Z12 veřejné prostranství - 
komunikace (Pk) 

Díly za humny 0,01 -- 0,01 -- -- -- zahrada 

celkem plochy veřejných prostranství (Pk) 0,06 -- 0,06 -- -- --  

II. zastavitelné plochy vymezené v ÚP nově 1,64 -- 0,86 0,01 0,77 -- viz výše 
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 III. tabulka - zábory pro plochy změn v krajině návrhu ÚP (2022) - nově vymezené (mimo ÚSES) 
 

 

značka 
plochy: 

navržený způsob 
využití plochy v krajině 

(zkráceně): 

 
název lokality: 

 

zábor ZPF 
v ha: 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ: původní ÚPO 
vymezeno 
jako stav: 

I. třída: II. třída: III. třída: IV. třída: V. třída: 

(Zk8) zeleň krajinná (Zk) Smírčí kříž 1,02 -- 1,02 -- -- -- orná půda 

III. plochy v krajině vymezené v ÚP nově 1,02 -- 1,02 -- -- -- viz výše 

 
Poznámka: plochy změn v krajině vymezené pro ÚSES - tj. (Zk1-7), (W1) se z hlediska záborů ZPF nevyhodnocovaly. 
 
 
 

 IV. tabulka - celková rekapitulace předpokládaných záborů  ZPF (2022) 
 

 

zábory zemědělského půdního fondu pro: 

 

zábor 
ZPF v ha: 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ: 
 

úpravy po 
projednání: I. třída: II. třída: III. třída: IV. třída: V. třída: 

I. zastavitelné plochy vymezené podle 
původního ÚPO 

7,66 -- 4,47 0,53 1,07 1,59 zvětšeno 
o 0,05 ha 

II. zastavitelné plochy vymezené v ÚP nově 1,64 -- 0,86 0,01 0,77 -- zmenšeno 
o 0,53 ha 

III. plochy v krajině vymezené v ÚP nově 
(mimo ÚSES) 

1,02 -- 1,02 -- -- -- -- 

I + II. celkem zábory pro zastavitelné plochy 9,30 -- 5,33 0,54 1,84 1,59 zmenšeno 
o 0,48 ha 

I + II + III. celkem zábory ZPF vč. změn v krajině 10,32 -- 6,35 0,54 1,84 1,59 dtto 
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e) Etapizace předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 
Není stanovena etapizace záborů pro zastavitelné plochy ani pro plochy změn v krajině. To 
zejména proto, že není nutno určovat pořadí změn v plochách, kde není předmětem etapizace 
veřejná infrastruktura či tam, kde investorem změn nebude obec. 
 
f) Zdůvodnění navrhovaného řešení z hlediska veřejného zájmu ochrany zemědělského 

půdního fondu 
Hodnotné půdy ve II. třídě ochrany ZPF s BPEJ 0.05.01 jsou přítomny v naprosté většině 
hlavního zastavěného území, a proto se půdám ve II. třídě ochrany nebylo možno při návrhu 
urbanistického řešení a rozvoje obce vyhnout. 
 

PROKÁZÁNÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Prokázání potřeby zastavitelných ploch je obsaženo v č. II.10.2 - viz výše v odůvodnění. 
 

NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ 
Zastavitelné plochy (s vyjínkou plochy Z2) jsou vymezeny na místě původně vymezených 
zastavitelných ploch v územním plánu obce (ÚPO) z r. 2000 a v jeho změně č. 1 z r. 2006, kde 
byly již vydány souhlasy dotčených orgánů včetně orgánu ochrany ZPF a se změnou využitím 
zemědělských ploch se zde dlouhodobě počítá. Nebylo možné zvolit jiná alternativní řešení, kde 
by důsledky na ZPF byly mírnější - při posunu ploch by vnikaly nové dosud neposuzované  
 

VEŘEJNÝ ZÁJEM 
Proto lze umístění návrhových ploch, tj. cca v souladu s původním ÚPO a jeho změnou, 
považovat za nejvýhodnější řešení i z hlediska veřejného zájmu ochrany ZPF. 
V novém návrhu je upuštěno od rozsáhlých zastavitelných ploch bydlení vymezených změnou 
č. 1 ÚPO v lokalitě Padělky a v lokalitě Díly za humny (viz následný přehled). 
 

Přehled v tabulce obsahuje dopady plánovaného rozvoje Přísnotic na ZPF navrhovaného 
postupně v územně plánovací dokumentaci Přísnotic (historie záborů): 
 

 A B C D E 

hlavní způsoby 
využití - druhy 
zastavitelných 
ploch vymezených 
se záborem ZPF 
(2000 - 2022:  

zábory ZPF 
vymezené v 
původním 
ÚPO v ha 
 
(rok 2000): 

zábory ZPF 
vymezené ve 
změně č. 
1ÚPO v ha 
 
(rok 2006): 

celkem 
zábory ZPF 
vymezené v 
původním 
ÚPO v ha 
(2000+2006): 

zábory ZPF 
vymezené 
nově v ÚP 
v ha 
 
(rok 2022): 

rozdíl v 
záborech 
ZPF, tzn.  
sloupec D 
mínus sl. C 
v ha (2022): 

bydlení (vč. 
oslužných místních 
komunikací) 

1,52 12,57 14,09 0,72 - 13,37 

občanské vybavení 1,33 -- 1,33 0,01 - 1,32 

výroba a 
skladování 

3,32 -- 3,32 0,85 - 2,47 

veřejná 
prostranství 

0,21 -- 0,21 0,06 - 0,15 

zeleň krajinnná 
(mimo ÚSES) 

0,28 -- 0,28 1,02 + 0,74 

celkem: 6,66 12,57 19,23 2,66 - 16,57 
 

Z tabulky vyplývá, že: 
Návrhem nového ÚP Přísnotice dochází k celkové úspoře dopadů na ZPF o velikosti 16,57 ha 
nevyužitých záborů (oproti původnímu ÚPO vč. jeho změny č. 1). 
Takové řešení lze považovat z hlediska veřejného zájmu ochrany zemědělské půdy za výhodné. 
Návrhem nejsou dotčeny půdy v I. třídě ochrany. 
Níže je uvedeno odůvodnění dopadů navrženého řešení na ZPF podle jednotlivých druhů ploch 
navržených změn využití, které jsou vymezeny na ZPF, a jejichž zábory se podle vyhlášky 
č. 13/1994 Sb., a metodických doporučení vyhodnocovaly. 
Zdůvodnění vymezení jednotlivých zastavitelných ploch je obsaženo v též článku II.9.3.3 výše. 
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 Zábory ZPF pro zastavitelné plochy bydlení Z1-4, Z14 (Bv) 
Zastavitelné plochy bydlení Z1-2 v lokalitě Padělky (Z1 přední a Z2 zadní část) tvoří 1 celek 
a jsou vymezeny na zemědělské půdě ve II. třídě ochrany o celkovém záboru 1,04 + 0,44 = 1,48 
ha. Jejich převážná část je vymezena podle změny č. 1 (tehdy lokalita Z1) původního ÚPO, kde 
dříve posuzovaný zábor v lokalitě Padělky činil 3,52 ha na ZPF ve III. třídě ochrany (BPEJ 
0.05.01 byla v r. 2011 přeřazena do II. třídy ochrany). Původní návrh zástavby zasahoval až 
k hranicím Žabčic, zatímco nový návrh Z1-2 je v ÚP daleko skromnější, doplňuje jen protější 
stranu stávající ulice Padělky a přiléhá podélně k zastavěnému území. Jedná se o úsporu 
o velikosti 3,54 - 1,48 = 2,06 ha zemědělské půdy oproti ÚPO. To znamená, že od 2,06 ha 
záboru je zde upuštěno, což je z hlediska veřejného zájmu ochrany ZPF výhodné. 
Zastavitelné plochy bydlení Z3-4 v lokalitě Díly za humny (Z3 je delší a Z4 je kratší část) tvoří též 
1 celek a jsou vymezeny na zemědělské půdě ve II. a V. třídě ochrany o celkovém záboru 2,09 + 
1, 03 = 3,12 ha. Jejich převážná část (97,4 %) je vymezena podle změny č. 1 (tehdy lokalita Z2, 
Z3) původního ÚPO, kde dříve posuzovaný zábor v celé lokalitě Díly za humny činil 9,03 ha na 
BPEJ 0.05.01 a BPEJ 0.21.13. Původní návrh nové obytné zástavby zasahoval o hodně blíž 
k lesu a předpokládal vybudování 2 obestavěných komunikací - na Dílech a U lesa. Nový návrh 
Z3-4 je v ÚP daleko skromnější - obsahuje návrh jen jedné obestavěné komunikace. Obě plochy 
Z3-4 bydlení přiléhají k zastavěnému území. Jedná se o úsporu o velikosti 9,03 - 3,12 = 5,91 ha 
zemědělské půdy. To znamená, že od 5,92 ha záboru je zde upuštěno, což je z hlediska 
veřejného zájmu ochrany ZPF výhodné řešení. 
Zastavitelná plocha bydlení Z14 (Bv) je vymezena namísto zastavitelných ploch Z7 (Od), Z10 
(Du) a Z13 (Pk) na konci ulice Vranovická. Plocha Z14 je vymezena ze 100 % podle původního 
ÚPO s již dříve vydanými souhlasy dotčených orgánů vč. orgánu ochrany ZPF. Plocha Z14 je 
vymezena o velikosti 0,41 ha na půdě ve II. třídě ochrany. To namísto ploch Z7, Z10, Z13 
o celkovém předpokládaném záboru 0,87 ha vymezeného v ÚP pro společné jednání v roce 
2019 i pro veřejné projednání v r. 2020. Zábor zemědělské půdy je v této lokalitě po úpravě pro 
plochu Z14 navržen o polovinu menší, což je z hlediska veřejného zájmu ochrany ZPF výhodné 
řešení. Plocha byla do návrhu zařazena dodatečně po veřejném projednání na základě 
rozhodnutí o námitkách v r. 2022. 
 

 Zábory ZPF pro zastavitelné plochy občanského vybavení Z5 (Os), Z6 (Oc) 
Zastavitelná plocha Z5 občanského vybavení - sportovní (Os) je vymezena na zemědělské půdě 
ve III. třídě ochrany o záboru 0,53 ha. Plocha Z5 je v převážné části (98,1 % plochy) vymezena 
podle původního ÚPO, kde její dříve posuzovaný zábor činil 0,6 ha. Oproti původnímu vymezení 
je plocha nepatrně posunuta podle ochranného pásma elektrického vedení. Plocha navazuje na 
zastavěné území se stejnou funkcí - na sportovní hřiště. 
Zastavitelná plocha Z6 občanského vybavení - církevní (Os) je vymezena na části vinic ve II. 
třídě ochrany o záboru 0,06 ha. Vinice nepatří do zastavěného území a zbývající části plochy Z6 
v zastavěném území (lokality do 0,2 ha) se nevyhodnocovaly. Plocha Z6 je vymezena ze 100 % 
podle původního ÚPO, kde její dříve posuzovaný zábor byl větší - činil 0,18 ha. Plocha Z6 
navazuje na zastavěné území se stejnou funkcí - na stávající hřbitov a nelze ji alternovat, protože 
obec nehodlá zakládat nový hřbitov někde jinde. 
Obě zastavitelné plochy občanského vybavení Z5-6 jsou pro obec velmi potřebné. Jedná se 
o doplnění veřejného občanského vybavení v polohách, kde navazují na stávající vybavení. 
Navržené řešení vychází z dříve posuzovaných záborů. Veřejný zájem nutnosti občanského 
dovybavení zde vyvažuje veřejný zájem ochrany zemědělské půdy. 
 

 Zábory ZPF pro zastavitelné plochy výroby a skladování Z8-9 (Vs) 
Zastavitelná plocha Z8 výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba (Vs) je vymezena na 
zemědělské půdě ve II. a IV. třídě ochrany o záboru 1,85 ha. Plocha Z8 je v převážné části 
(91,9 % plochy) vymezena podle původního ÚPO, kde její dříve posuzovaný zábor činil 1,84 ha. 
Oproti původnímu vymezení je plocha Z8 posunuta o kousek blíže k zastavěnému území, 
kde přímo navazuje na výrobní areál farmy na konci ulice Výhon. V nedávné době byly od 
původních majitelů vykoupeny pozemky o rozsahu cca 1/2 zastavitelné plochy Z8 za účelem 
realizace nového provozu výroby a skladování na parc. č. 873/108-113 vč. dosud volných 
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pozemků v areálu farmy za sběrným dvorem na parc. 288/46-56. Na těchto pozemcích bylo 
(podle informace obce) požádáno majitelem o územní rozhodnutí pro stavbu výrobní haly firmy 
Lavest, s.r.o. Žabčice a s tím souvisejících manipulačních ploch. To v souladu s dosud platným 
ÚPO Přísnotice. Tím dochází též k plnému využití areálu bývalé farmy, do které bude zřejmě 
areál firmy Lavest též zasahovat. 
V části plochy Z8 mezi budoucím areálem firmy Lavest, s.r.o. a severním okrajem plochy na 
parc. 873/114-117 hodlá obec Přísnotice rozšířit odpadový dvůr, což je veřejným zájmem obce 
v dohledné době. Předpokládá se další postupně navazující využití zastavitelné plochy Z8 
(v původním ÚP je označen její zábor 7a). Co se týká volné plochy Zz v trojúhelníku severně od 
Z8, může tato půda zůstat v zemědělském užívání majitelů jednotlivých pozemků jako zahrady. 
Jedná se o plochu izolační zeleně mezi výrobní zónou a obytnou zástavbou v bezpečnostním 
pásmu VTL plynovodu, pro kterou bude vhodnější maloplošné užívání. Zemědělské užívání je 
zde umožněno stávající účelovou komunikací. 
Zastavitelná plocha Z9 výroby a skladování - lehká a řemeslná výroba (Vs) je vymezena na 
zemědělské půdě ve IV. třídě ochrany o záboru 1,26 ha. Plocha Z9 je cca z poloviny (44,4 % 
plochy) vymezená podle původního ÚPO, kde její dříve posuzovaný zábor činil 0,56 ha. Oproti 
původnímu vymezení je plocha Z9 rozšířena směrem na jih, kde se nacházejí půdy ve IV. třídě 
ochrany ZPF, což je z hlediska ochrany ZPF přijatelné. Plocha Z9 navazuje přímo na průmyslový 
výrobní areál farmy směrem od obce. V dříve odsouhlasené části plochy Z9 je již nyní 
realizovaný a funkční výrobní areál (který v době zpracování návrhu ÚP zatím nebyl zapsán 
v katastru - viz ortofoto na webu cuzk.cz). 
Obě zastavitelné plochy výroby a skladování Z8-9 jsou pro obec potřebné. Jedná se o možnost 
rozšíření výrobního areálu farmy pro další soukromé podnikání, které může navýšit počet 
pracovních příležitostí v obci. Navržené řešení vychází z  dříve odsouhlasených záborů. 
S ohledem na uvedené skutečnosti a na IV. třídu ochrany ZPF je navržené řešení z hlediska 
veřejného zájmu ochrany zemědělské půdy přijatelné. 
 

 Zábory ZPF pro zastavitelné plochy veřejných prostranství - komunikace Z11-12 (Pk) 
Zastavitelná plocha Z11 veřejného prostranství - komunikace (Pk) je vymezena převážně na 
plochách, které nejsou ZPF (ostatní plochy, komunikace). Její část o velikosti 0,21 ha je 
vymezena na zemědělské půdě ve II. třídě ochrany, z toho část o velikosti záboru 0,16 ha byla 
odsouhlasená ve změně č. 1 původního ÚPO pro bydlení. Zastavitelná plocha Z11 je vymezena 
pro umístění místní komunikace, která je již funkční a bude zajišťovat dopravní obslužnost ploch 
Z1-2 bydlení v lokalitě Padělky. Jedná se o plochu, která umožní rozšíření stávající ulice Padělky 
a umístění veřejné technické infrastruktury. 
Zastavitelná plocha Z12 veřejného prostranství - komunikace (Pk) je vymezena částečně na 
plochách, které nejsou ZPF (ostatní plochy, komunikace), většinou ale na ZPF ve II. a V. třídě 
ochrany o velikosti záboru 0,35 ha. Převážná část plochy Z12 je vymezena podle změny č. 1 
původního ÚPO o velikosti 0,34 ha (97,2 %) již dříve posuzovaného záboru ZPF. Zastavitelná 
plocha Z12 je vymezena pro umístění místní komunikace, která bude zajišťovat dopravní 
obslužnost ploch Z3-4 bydlení v lokalitě Díly za humny. Jedná se o plochu, která umožní 
odbočení ze stávající ulice Za humny do lokality s obytnou výstavbou, umožní umístění nové 
místní komunikace (v trase stávající účelové) a umístění veřejné technické infrastruktury. 
Plochy veřejných prostranství Z11-12 zajišťují dopravní přístup k dalším plochám a jejich 
umístění je z hlediska koncepce veřejné infrastruktury v území nezaměnitelné. Veřejný zájem 
rozvoje veřejných prostranství pro dopravní a technickou infrastrukturu zde dostatečně vyvažuje 
veřejný zájem ochrany zemědělské půdy. 
 

 Zábory ZPF pro změny v krajině - plochu (Zk8) 
Plocha změny na zeleň krajinnou (Zk8) je vymezena na zemědělské půdě ve II. třídě ochrany pro 
větrolam se záborem o velikosti 1,02 ha. Zeleň krajinná je zde vymezena v kolmém pásu mezi 
stávající účelovou komunikací od hranice se sousedními Žabčicemi směrem ke kulturní památce 
Smírčí kříž a k silnici. To spolu s doprovodnou účelovou komunikací, která tuto kulturní památku 
zpřístupní pro turistiku. Účelem této zeleně krajinné je zejména ochrana ZPF před větrnou 
a vodní erozí, což vyvažuje veřejný zájem ochrany ZPF (resp. toto opatření je v souladu 
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s  veřejným zájmem ochrany ZPF). 
 
II.15.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky 

určené k plnění funkce lesa 
 
V řešeném území zaujímají lesní pozemky 42,80 ha, což jen 5,6 % rozlohy obce. Pro ochranu 
lesních porostů jsou vymezeny plochy „lesní Ls“. Tyto plochy jsou vymezeny podél břehů 
Přísnotické strouhy v lokalitách nad hřištěm a pod hřištěm. Podél hranice se sousedními obcemi 
Nosislav a Uherčice jsou vymezeny plochy lesní tam, kde se nacházejí lesní porosty původního 
„Knížecího lesa“ bývalého židlochovického panství. Další plochy lesní jsou vymezeny v plochách 
lesních porostů podél potoka Závistice a v lokalitě Želízka. 
Všechny lesní pozemky jsou v řešeném území registrovány jako výnamné krajinné prvky: VKP U 
hřiště, VKP Knížecí les, VKP V Oknech, VKP Želízka a VKP Závistice. 
Jedná se o lesy chráněné ze zákona a proto nejsou navrženy zábory lesní půdy, ani nejsou 
vymezeny zastavitelné plochy na pozemcích lesa. 
Dopad navrženého řešení ÚP na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) je ten, že na 
lesních pozemcích v lokalitě Závistice jsou vymezeny prvky LBC 1, LBK 4 lokálníhoÚSES. 
Směrem do Knížecího lesa (k Nosislavi) je vymezen lokální biokoridor LBK 5. U lesních pozemků 
zapojených do ÚSES bude podporována přirozená druhová skladba dřevin, travin i lesních 
mokřadů. Jedinou návrhovou plochou, která zasahuje blíže než 50 m od okraje lesa je 
zastavitelná plocha Z2 (Bv), kterou se doplňuje obytná zástavba na konci ulice Padělky směrem 
k rybníku. Podél lesa je zde zachován 20 m široký volný pruh zemědělských zahrad, který je pro 
ochranu lesa a VKP U hřiště dostatečný. Jiné předpokládané důsledky navrženého řešení na 
PUPFL nejsou. 
 
II.16 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 
Článek je obsažen v části III.5 odůvodnění pořizovatele. 
 
II.17 Vyhodnocení připomínek 
 
Článek je obsažen v části III.6 odůvodnění pořizovatele. 
 
II.18 Výčet úprav ÚP provedených během projednávání 
 
II.18.1 Výčet úprav ÚP provedených po společném jednání 
 
Po ukončení společného jednání na základě vyhodnocení jeho výsledků pořizovatelem 
a určeným zastupitelem, byly v dokumentaci návrhu ÚP Přísnotice v roce 2020 provedeny 
následující úpravy podle § 51 odst. 1) stavebního zákona. 
 
Úpravy provedené ve výrokové části textu v roce 2020 
- V článku I.6.1a) bylo doplněn upozornění týkající se zájmů ochrany zemědělské půdy 

v zastavitelných plochách podle požadavku OŽP KrÚ JMK. 
- V článku I.4.1b) byl smazán text „s možnými vjezdy a výjezdy k domům“, týkající se průjezdu 

silnice III/41621 podle požadavku OD KrÚ JMK. 
- Do článku I.4.2f) byla doplněna podmínka neomezování funkce silnice II/381 při 

protipovodňových opatřeních v plochách POP02 a POT05 podle požadavku OD KrÚ JMK. 
- Byla upravena podmínka F v článku I.6.1 týkající se obrany státu - zájmů MO ČR podle 

formulace upravené pořizovatelem. 
- Podle požadavku pořizovatele byly koncepční podmínky pro změnu využití zastavitelných 

ploch přesunuty z čl. 1.3.3 do článku I.6.1a (kam patří podle vyhl. 500/2006 Sb.), přičemž 
původní označení pěti podmínek a - e) je změněno na označení I - V). 

- Koridor TV02 pro vodovod je v textu vymezen v samostatném článku I.4.2h) „Koridory 
technické infrastruktury“ podle požadavku pořizovatele. 
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Úpravy provedené v textu odůvodnění v roce 2020 
- Podle požadavku krajského úřadu JMK je doplněn článek II.2.1 o dalších provedených 

aktualizacích PÚR ČR. 
- V článku II.2.2 je doplněna kapitola I) týkající se požadavku ZÚR JMK na územní studii pro 

trasování koridoru dvojitého vedení 400 kV elektrické energie. V článku je dále doplněna 
informace o provedené 1. a 2. Aktualizaci ZÚR JMK. 

- Byl upraven článek II.5.1c) týkající se předpisů o ochraně ovzduší (již neplatný předpis na 
snižování emisí byl smazán). 

- Byl doplněn článek II.5.1h) týkající se předpisů o ochraně nerostného bohatství o ložisko 
štěrkopísku vč. vložení orientačního obrázku s ložiskem do textu podle požadavku 
pořizovatele. 

- Bylo doplněno zdůvodnění záborů ZPF pro plochy výroby a skladování týkající se 
zastavitelné plochy Z8 v čl. II.15.1f) do podoby dohodnuté s orgánem ochrany ZPF - 
Odborem ŽP KrÚ JMK. 

- Do článku II.11d) byla doplněna koordinace s územním plánem Vranovice týkající se 
výhledového obchvatu Vranovic - silnice II/381, vymezeného v ÚP Vranovice v r. 2014 dle 
požadavku Odboru dopravy KrÚ JMK na prověření koordinace krajské silniční sítě. 

- V odůvodnění bylo na několika místech opraveno označení silnice III/41621. 
- Podle pokynu pořizovatele byl upraven text článku II.5.1l) týkající se souladu s legislativou o 

obraně státu a zájmů Ministerstva obrany ČR, ze kterého byly vyjmuty formulace 
překračující rámec obsahu územního plánu. 

- V článku II.9.3.3 bylo doplněno odůvodnění velikosti zastavitelné plochy Z6 (Oc) pro 
možnost rozšíření hřbitova dle požadavku pořizovatele. 

 
Úpravy provedené ve výkresech v roce 2020 
- Pod výkresy byla podložena současnější katastrální mapa, protože během trvání 

společného jednání (12 měsíců) došlo k mnohým změnám v parcelách KM. Proto bylo též 
upraveno datum vymezení zastavěného území. 

- Byl upraven zpřesněný 40 m široký koridor TV02 pro Vírský oblastní vodovod a jeho veřejně 
prospěšná stavba vpo 5 do souběhu se silnicí II/381 podle požadavku Odboru dopravy KrÚ 
JMK (koridor byl posunut těsně vedle silnice bez jejího křížení). 

- Byla změněna stávající plocha Zs zeleně sídelní na stabilizovanou plochu bydlení na konci 
ulice Přibická podle skutečného způsobu využití pozemků v zastavěném území. Byla 
rozšířena stabilizovaná plocha Dg pro řadové garáže na konci ulice Nová na úkor plochy Pk 
v zastavěném území podle skutečného stavu v území a požadavku pořizovatele. 

- Byl doplněn návrh místní cyklistické trasy od začátku ulice Žabčická přes ulici Za kostelem, 
přes hráz rybníka a okolo hřiště směrem na Nosislav (v textech byl koridor uveden a byl 
krajským úřadem JMK posouzen, ale na výkresech byl opomenut). 

- Byla převedena stávající plocha Vs výroby a skladování mezi zastavitelnou plochou Z2 
a ulicí Za kostelem na stabilizovanou plochu Bv bydlení - venkovské v zastavěném území. 
Výroba zde již není dlouhodobě přítomna a hlavní stavba na pozemku parc. č. 60 je 
v katastru zapsána jako rodinný dům (výroba v centru obce ani nebyla vhodná). 

- Do koordinačního výkresu byla doplněna poznámka 3) o průzkumovém území Svahy 
Českého masivu (v textech tato informace byla obsažena) dle pořizovatele. 

- Podle požadavku OD KrÚ JMK byly do koordinačního výkresu doplněny kružnice 
znázorňující docházkové vzdálenosti zastávek veřejné autobusové dopravy. 

- Podle požadavku pořizovatele byl z hlavního výkresu odstraněn koridor pro svazek 
stávajících VTL plynovodů o tlaku nad 40 barů, protože koridory se vyznačují jen návrhové. 

 
II.18.2 Výčet úprav ÚP provedených po veřejném projednání 
 
Po veřejném projednání na základě vyhodnocení uplatněných připomínek, vč. rozhodnutí 
o podaných námitkách, byly v dokumentaci návrhu ÚP Přísnotice v roce 2022 provedeny 
následující podstatné úpravy podle § 53 odst. 1 stavebního zákona. 
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TABULKA ÚPRAV 
 

 

označení plochy: 
 

popis provedené podstatné úpravy vč. důvodu: 

Z7 (Od), Z10 (Du), 
Z13 (Pk) 

upuštění od 3 zastavitelných ploch a jejich veřejně prospěšných 
staveb vps 3-4 na jižním okraji obce na základě rozhodnutí 
o podaných námitkách 

Z14 (Bv) nová zastavitelná plocha, vymezená namísto ploch Z7, Z10, Z13 
na základě rozhodnutí o podaných námitkách 

Z1-4 (Bv) úprava (výrazná redukce) podmínek prostorového uspořádání ve 
4 zastavitelných plochách s prvky regulačního plánu na základě 
rozhodnutí o podaných námitkách 

celé řešené území nejsou vymezeny plochy s předkupním právem (obec nebude 
uplatňovat předkupní právo) 

 
Úpravy provedené ve výrokové části textu v roce 2022 
- Na základě návrhu rozhodnutí o podaných námitkách byly z výrokového textu odstraněny 

zastavitelné plochy Z7 (Od), Z10 (Du) a Z13 (Pk), od kterých bylo upuštěno, a byl z textu 
odstraněn návrh na výrobní dopravní obchvat na jižním okraji obce. To ve všech článcích, 
kde byly tyto plochy a návrhy zmíněny. 

- V článku I.3.3 je namísto zastavitelných ploch Z7, Z10, Z13 vymezena nová zastavitelná 
plocha Z14 bydlení - venkovské (Bv) v rozsahu podle původního ÚPO na základě 
rozhodnutí o podaných námitkách. 

- V článcích I.3.2, I.3.3 a I.6.1 byl odstraněn druh ploch s rozdílným způsobem využití „(Od) 
plochy občanského vybavení - služby pro dopravu“, který byl vymezen jen ve zrušené 
zastavitelné ploše Z7. 

- Plochy Ti jsou v článcích I.3.2 a I.6.1 přejmenovány na „plochy technické infrastruktury“ (bez 
nadbytečné části „- inženýrská zařízení“) a u ploch Vs výroby a skladování bylo v jejich 
názvu za pomlčkou vyměněno slovo „smíšená“ za vhodnější slovo „lehká“. 

- V článku I.7.1 byly odstraněny veřejně prospěšné stavby vps 3, vps 4, vymezené ve 
zrušených zastavitelných plochách Z10, Z13. 

- V článku I.8, týkajícího se vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství 
s možností předkupního práva, byl jeho celý text zrušen a nahrazen sdělením „Tyto nejsou 
vymezeny.“ Obec nehodlá z titulu územního plánu uplatňovat předkupní právo, protože 
získá dotčené pozemky jiným způsobem. 

- V článku I.6.2. byla upravena podmínka c1 (rozmezí výměr pro vymezování stavebních 
pozemků) v zastavitelných plochách bydlení tak, že je stanovena minimální velikost  
pozemku po 1 samostatný rodinný dům 450 m2, pro řadový dům nebo dvojdomek 300 m2, 
to na základě rozhodnutí o podaných námitkách. 

- Na základě návrhu rozhodnutí o podaných námitkách byl článek I.6.2f) „Další podmínky pro 
části území s prvky regulačního plánu“ upraven tak, že jedinou požadovanou regulací 
v zastavitelných plochách Z1-4 (Bv) je dodržení stavební uliční čáry a směr hřebene uličních 
částí domů. Ostatní podmínky a prvky regulace byly odstraněny. V plochách Z1-4 bude 
možno umístit individuální domy, řadové domy nebo dvojdomy bez konkrétního vymezení 
jedn. stavebních pozemků, jejich šířek a počtu domů v ploše. 

- Na základě pokynů pořizovatele byly odstraněny formální nedostatky v textové i grafické 
části tak, aby tyto byly ve vzájemném souladu a aby použitá terminologie v textech byla 
jednoznačná a nenapadnutelná. 

- Na základě požadavku pořizovatele byly formálně upraveny články I.2.1 a I.3.1 tak, aby byla 
jen 1 koncepce rozvoje obce a 1 urbanistická koncepce (aby se stejné zásady neopakovaly 
v různých částech textu). Z článku I.3.1 byly odstraněny nadbytečné odstavce b) c), d), e), 
protože stejné podmínky jsou stanoveny v článku I.6.1 a I.6.2. 

- Obsah článku I.6.1 týkající se členění ploch s RZV (v textu pro veřejné projednání) byl na 
základě pokynu pořizovatele přesunut do článku I.3.2, kam podle vyhlášky patří. Proto bylo 
nutno článek I.6.2 přečíslovat na I.6.1 a článek I.6.3 přečíslovat na I.6.2. 
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- Do článku I.4.1h) byl doplněn opomenutý krajský cyklistický koridor v trase silnice III/41621 
a byla doplněna regionální cyklistická trasa na silnici II/381 (v odůvodnění byl koridor 
obsažen a trasa byla na výkresech znázorněna). 

 
Úpravy provedené v textu odůvodnění v roce 2022 
- Z textů celého odůvodnění byly odstraněny zrušené zastavitelné plochy Z7 (Od), Z10 (Du), 

Z13 (Pk) a byl odstraněn výrobní dopravní obchvat na jižním okraji obce. To včetně jejich 
zdůvodnění a dalších zmínek o těchto plochách a návrzích v celém textu odůvodnění. To 
s výjimkou částí, kde je podstatná úprava návrhu ÚP po veřejném projednání popisována. 

- Celé odůvodnění je doplněno o zastavitelnou plochu bydlení - venkovské Z14 (Bv) na konci 
ulice Vranovická vymezené na základě rozhodnutí o námitkách. 

- V článku II.2.1 je doplněna oblast sucha SOB9 podle čl. 75b) PUR ČR, v článku II.2 je 
upraveno názvosloví „krajinné celky, cílové kvality“ podle kapitoly F aktuálních ZÚR JMK. To 
na základě požadavku ze stanoviska krajského úřadu. 

- Na základě stanoviska dotčeného orgánu je upravena informace o průzkumovém území pro 
ropu a zemní plyn (nezasahuje celé řešené území) a byla upravena zkratka MPO ČR. 

- V textu pro veřejné projednání byly úpravy návrhu ÚP provedené po společném jednání 
popsány v článku II.5.2 (Soulad se stanovisky dotčených orgánů...), kam nepatřil. Výčet 
úprav ÚP provedených po společném jednání je přesunut do článku II.18.1 na konec 
odůvodnění, kde je doplněna i tato část II.18.2 obsahující výčet úprav provedených po 
veřejném projednání. Na základě pokynu pořizovatele byla do II.18.2 odůvodnění vložena 
„tabulka úprav“. 

- Protože obsah článku I.6.1 týkající se členění ploch s RZV byl na základě pokynu 
pořizovatele přesunut do článku I.3.2, je toto zohledněno i v textu odůvodnění, kde je 
odůvodnění v čl. II.9.6.1 přesunula do čl. odůvodnění II.9.3.2 a články II.9.6.1 a II.9.6.2 jsou 
přečíslovány. 

 
Úpravy provedené ve výkresech v roce 2022 
- Na základě návrhu rozhodnutí o podaných námitkách byly ze všech výkresů odstraněny 

zastavitelné plochy Z7 (Od), Z10 (Du) a Z13 (Pk) na jižním okraji obce. Namísto nich je na 
konci ul. Vranovická vymezena zastavitelná plocha bydlení - venkovské Z14 (Bv) v územním 
rozsahu podle původního ÚPO z r. 2000. Obrys zrušených zastavitelných ploch je pro 
informaci znázorněn na koordinačním výkrese č. 5. 

- V souvislosti se zrušenými zastavitelnými plochami Z10 a Z13 byly odstraněny jejich veřejně 
prospěšné stavby vps 3 a vps 4 na výkrese č. 3. 

- Ze zastavitelné plochy Z12 (Pk) byl (na základě rozhodnutí o podaných námitkách) odebrán 
pozemek parc. č. 213. 

- Z výkresů č. 2 a 5 byl odstraněn druh ploch RZV „(Od) plochy občanského vybavení - služby 
pro dopravu“ (zrušená zastavitelná plocha Z7) a byl upraven název ploch „Ti technická 
infrastruktura“ v souladu s textovou částí. 

- Na výkrese č. 3 byly odstraněny plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejná 
prostranství s možností uplatnění předkupního práva. Do výkresu je doplněno sdělení, že 
tyto stavby a prostranství nejsou vymezeny(a). 

- Legenda na výkrese č. 3 týkající se vps 1-5 a wpo 1-6 byla upravena do souladu podle 
tabulek veřejně prospěšných staveb a opatření v textové výrokové části. 

- Do výkresů byl doplněn krajský cyklistický koridor na silnici III/41621 (přes ulici Vranovickou 
směrem na jih, který byl opomenut). 

- Na základě návrhu rozhodnutí o podaných námitkách byl výkres č. 4 s prvky regulačního 
plánu v měřítku 1 : 2 000 upraven tak, že jediným prvkem regulace v zastavitelných 
plochách bydlení Z1-4 (Bv) je stavební uliční čára. Ostatní prvky regulace (členění na 
jednotlivé stavební pozemky pro dvojdomky a pro vedlejší stavby, jejich počet, jejich 
rozměry aj.) byly z výkresu odstraněny. To na základě rozhodnutí o podaných námitkách. 

- Bylo aktualizováno datum úpravy na 05/2022 a též datum vymezení zastavěného území 
k 30. 4. 2022. 
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II.18.3 Výčet úprav ÚP provedených po opakovaném veřejném projednání 
 
Po opakovaném veřejném projednání na základě vyhodnocení uplatněných připomínek 
a námitek, byly v dokumentaci návrhu ÚP Přísnotice v roce 2022 před vydáním ÚP provedeny 
následující nepodstatné úpravy, to jen v části odůvodnění. Jednalo se o doplnění limitů, 
informačního charakteru. Těmito úpravami nebyly změněny plochy ani podmínky: 

 Na základě připomínky Ministerstva dopravy byla na konec článku II.5.1, odst. l) odůvodnění 
zapravována informace „Celé území se nachází v ochranném pásmu letiště se zákazem 
laserových zařízení - sektoru B“. Tato informace byla přidána ve stejném znění na konec 
poznámky 1) na koordinačním výkrese č. 5. 

 Na základě námitky Státního pozemkového úřadu byla v článku II.5.1 v odst. a) doplněna 
informace „Kromě vodních toků - Šatava, Stará Šatava, Přísnotická strouha a Závistice je 
v ÚP respektováno i hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), ozn. jako přítok Šatavy“. Na 
koordinačním výkrese č. 5 byl doplněn popis přítoku Šatavy o závorku (hlavní odvodňovací 
zařízení - HOZ) a v legendě technické infrastruktury byla za poslední řádek „hlavní odtokové 
trasy odvodnění“ doplněna závorka „(HOZ)“. 
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III. ODŮVODNĚNÍ 
ČÁST POŘIZOVATELE 

 

III.1 Údaje o způsobu pořízení územního plánu 
 

Zastupitelstvo obce Přísnotice (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 1.3.2017 rozhodlo o pořízení Územního plánu 

Přísnotice (dále jen ÚP) – usnesení č. 1.2, 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 Ing. Zdeňka Mahovského. Rovněž ZO schválilo žádost o pořízení ÚP úřadem územního plánování  - 

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

 O pořízení ÚP požádala obec Přísnotice v souladu s § 6 odstavec (1) písmeno c) SZ dne 2.3.2017    

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

plánu. 21.3.2017 pořizovatel vyplnil registrační list ÚP Přísnotice a vložil data do evidence územně 

plánovací činnosti na webových stránkách Ústavu územního plánování. 

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 8.12.2017, 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 11.12.2017 pořizovatel oznámil Veřejnou vyhláškou  (č.j. 

OÚPSÚ/3978/2017-12)  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 Přísnotice. 

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

zveřejněn. Dotčené orgány  a sousední obce obdržely návrh zadání ÚP nejpozději 11.12.2017. Lhůta 30 

dnů uplynula 10.1.2018. 

Obě veřejné vyhlášky byly doručeny 26.12.2017, svěšeny byly 11.1.2018,  lhůta dle § 47 odst. 2 pro 

uplatnění písemných připomínek uplynula 10.1.2018. 
 

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 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-2-226/2017 13.12.2017 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 SPU 58303/2017/02 14.12.2017 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 MPO 78241/2017 15.12.2017 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 72306/2017/BO/HOK 8.1.2017 

MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice OŽPSÚ/20755/2017/VK 8.1.2018 

Ministerstvo obrany, SEM-OUZ, Tychonova 1, 160 01 Praha 79742/2017-8201-OÚZ-BR 8.1.2018 

Ministerstvo dopravy, nábřeží  Ludvíka Svobody 1222/12, 110 12 

Praha 1 13/2018-910-UPR/2 8.1.2018 

 

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

i jako příslušný úřad a orgán ochrany přírody: 
 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 174459/2017 4.1.2017 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 176127/2017 14.12.2017 
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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 změny, uplatnili u pořizovatele ve 

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

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Datum vydání 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, 

Šumavská 33, 612 54 Brno 390/11130/2017 15.12.2017 

Správa železniční dopravní cesty, generální ředitelství, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 50090/2017-SŽDC-GŘ-026 19.12.2017 
 

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 i obce vyvěšena od 11.12.2017 do 11.1.2018. 

Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími 

za toto zveřejnění přímo na svěšených veřejných vyhláškách. Pořizovatel překontroloval toto zveřejnění 

dne 11.12.2017, pořídil snímek webových stránek a založil ho do spisu. 

Pořizovatel od 10.1.2018 průběžně vyhodnocoval výsledky projednání. Dne 16.2.2018 s tímto 

vyhodnocením seznámil určeného zastupitele, ve spolupráci s ním upravil dle výsledků projednání návrh 

zadání ÚP a 19.2.2018 jej předložil zastupitelstvu obce ke schválení. 

ZO dne 21.2.2018 usnesením č. 13.2 schválilo návrh zadání ÚP  včetně bodu A.2.6.p), v němž je 

v souladu s § 43 odst. (3) SZ stanoveno, že některé části územního plánu budou obsahovat prvky 

regulačního plánu.  

Dne 3.10.2018 obdržel pořizovatel podání firmy ZENERGO a.s., Čejč, č.p. 61, 696 14. Jelikož z podání 

nebylo jasné, které věci se podání týká, byl podavatel vyzván, aby podání upřesnil. 10.10.2018 bylo 

podání upřesněno v tom smyslu, že podání směřuje k pořizování nové ÚPD obce Přísnotice. Podatel byl 

ve výzvě upozorněn na to, že lhůta pro uplatnění připomínky k návrhu zadání již marně uplynula 

a připomínku může uplatnit až ve lhůtě k tomu stanovené při projednávání návrhu ÚP. 

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.  

Dne 2.1.2019 obdržel pořizovatel sdělení, ve kterém bylo oznámeno, že zpracovatelem ÚP Přísnotice je 

pan Ing. arch. Jiří Hála, autorizace č. 01 072. 11.1.2019 pořizovatel předal zhotoviteli schválené zadání 

ÚP Přísnotice. 

26.8.2019  obdržel pořizovatel Návrh Územního plánu Přísnotice. Tato ÚPD byla předána v 1 tištěném 

vyhotovení + 1 x v elektronické podobě na CD.  

Dne 28.8.2019 pořizovatel v souladu s §50 odst. (2) stavebního zákona oznámil sdělením č.j. 

OŽPSÚ/3978/2017-40  místo a dobu konání společného jednání o návrhu ÚP Přísnotice a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území  jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Přísnotice 

a sousedním obcím, 28.8.2019  pod číslem jednacím OŽPSÚ/3978/2017-41  bylo toto oznámeno 

jednotlivě oprávněným investorům.  

29.8.2019 pořizovatel zaslal  krajskému úřadu návrh ÚP Přísnotice 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 

30.9.2019 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 29.8.2019, 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. OŽPSÚ/3978/2017-42), v níž upozornil, že do 30 dnů ode dne 

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

k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Ve veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž 
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bude návrh ÚP vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu ÚP způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

Pořizovatel překontroloval dne 2.9.2019 vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách 

pořizovatele a obce Přísnotice 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 30.9.2019 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 68116/2019 6.9.2019 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 50141/2019/BM/HOK 11.9.2019 

Ministerstvo obrany, SEM,OOUZ, Tychonova 1, Praha 6 94785/2019-1150-OÚZ-BR 12.9.2019 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-2-200/2019 9.10.2019 

Krajský úřad Jihomor. kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 149887/2019 22.10.2019 

Krajský úřad Jihomor. kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo 

nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 150079/2019 22.10.2019 

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

601 82 Brno JMK 150279/2019 23.10.2019 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha SPU 344668/2019/01/01 23.10.2019 

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 

9, 110 15 Praha 1 697/2019-910-UPR/2 29.10.2019 

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

140 21  

Praha 4 MV-121740-4/OSM-2019 4.11.2019 

 

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

§ 50 odst.(3) SZ tito oprávnění investoři: 
 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum vydání 

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 458/19/V/2019/326 19.9.2019 

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 7350/19/OVP/Z 25.9.2019 

 

K návrhu ÚP byly ve lhůtě dle § 50 odst. (3) SZ uplatněny tyto připomínky: 
 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum vydání 

Rudolf Valášek, Přibická 325, 664 63 Přísnotice  27.9.2019 

PhDr. Jana Šmejkalová, Chramiště E2, 262 03 Nový Knín  3.10.2019 

Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 

Žabčice  14.10.2019 

Josef Schwarz, Přibická 166, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Jan Lukš, Nová 318, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Marie Lukšová, Nová 318, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Tomáš Lukš, Nová 318, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Marta Šedá, Vranovická 121, 663 64 Přísnotice  16.10.2019 

Štěpán Strašil, Vranovická 121, 663 64 Přísnotice  16.10.2019 

Milan Pospíšil, Za humny 109, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Tomáš Vaníček, Vranovická 291, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Božena Vaníčková, Vranovická 291, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Tereza Pospíšilová, Za humny 109, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

František Vaníček, Vranovická 291, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Petr Lang, Vranovická 306, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Jitka Langová, Vranovická 306, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Tomáš Lang, Vranovická 341, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Kateřina Langová, Vranovická 341, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Jiří Kunz, Vranovická 198, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 
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Lucie Pavelková, Nová 317, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Tomáš Pavelka, Nová 317, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Jana Kunzová, Vranovická 198, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Ladislav Mičkal, Vranovická 311, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Dagmar Mičkalová, Vranovická 311, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Monika Fikesová, Nová 316, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Ivana Marušicová, Vranovická 345, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Miloslav Marušinec, Vranovická 345, 664 63  Přísnotice  16.10.2019 

Marie Kunzová, Přibická 313, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Silvie Kunzová, Přibická 313, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Michal Kunz, Přibická 313, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Robin Halabrin, Vranovická 216, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Romana Halabrin, Vranovická 216, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Zdena Novotná, Za humny 342, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Hana Veselá, Vranovická 255, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Ing. Vladislav Veselý, Vranovická 255, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Igor Mach, Vranovická 307, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Veronika Fikesová, Nová 316, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Vlasta Paseková, Vranovická 74. 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

Michal Pazderský, Za humny 342, 664 63 Přísnotice  16.10.2019 

 

Veřejné vyhlášky byly  na úřední desce pořizovatele a obce vyvěšeny od 2.9.2019, doručeny byly 

17.9.2019 a svěšeny byly 18.10.2019. 

Zveřejnění vyhlášek  způsobem umožňujícím dálkový přístup  bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími 

za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. KrÚ JMK odbor životního prostředí 

z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu vydal nesouhlasné stanovisko 

k návrhové ploše Z8. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí neměl 

k předloženému návrhu ÚP připomínky, nicméně požadoval přepracování (úpravu) doloženého 

vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí tak, aby jeho struktura a obsah odpovídaly příslušné 

příloze stavebního zákona. Pořizovatel po konzultacích a následné úpravě návrhu ÚP a Vyhodnocení 

vlivů ÚP Přísnotice na udržitelný rozvoj území podal dne 7.1.2020 žádost o přehodnocení stanoviska 

z hlediska zákona 100/2001 Sb., upravené stanovisko z hlediska tohoto zákona obdržel pořizovatel dne 

22.1.2020 pod č.j. JMK 10694/2020. Dne 26.2.2020 pořizovatel po úpravách návrhu ÚP požádal 

pořizovatel KrÚ JMK odbor životního prostředí o přehodnocení stanoviska z hlediska zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Upravené kladné stanovisko obdržel 

pořizovatel dne 2.3.2020 pod č.j. JMK 37381/2020.  

9.6.2020 byla podána Žádost o vydání  stanoviska dle § 50 odst. (7) stavebního zákona ke KrÚ JMK  

a Žádost o vydání stanoviska k návrhu ÚP Přísnotice 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 89993/2020)  dne 

2.7.2020. Své stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce životního prostředí – Návrh územního plánu 

Přísnotice (č.j. JMK 96289/2020) uplatni dne 9.7.2020. 

Pořizovatel na základě výsledků projednání zpracoval pokyny k úpravě návrhu. Dne 20.8.2020  se konala 

konzultační schůzka k vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP s určeným zastupitelem 

a  projektantem. 

Pořizovatel zpracoval pokyny k zajištění úpravy návrhu dle § 51 SZ na základě výsledků projednání, 

konzultačních a koordinační schůzky  a 26.8.2020 předal tyto s kopiemi stanovisek dotčených orgánů 

projektantovi k zapracování. 

Návrh upravený pro veřejné projednání byl pořizovateli předán 5.10.2020. Pořizovatel doplnil svou část 

odůvodnění a 3.6.2021 zahájil řízení o územním plánu. Řízení bylo zahájeno se zpožděním z důvodu 

omezení, která byla vyhlášená v souvislosti s proti epidemiologickými opatřeními. 
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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. OŽPSÚ/3978/2017-122). Jednotlivě byly 

oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, obec Přísnotice, krajský úřad 

a sousední obce ( č.j. OŽPSÚ/3978/2017-123). 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. OŽPSÚ/3978/2017-124). 

Veřejná vyhláška na úřední desce pořizovatele i obce Přísnotice byla vyvěšena dne 3.6.2021, doručeny 

tedy byly 13.6. 2021 a svěšeny z úřední desky pořizovatele i obce 29.7.2021. Oznámení o konání 

veřejného projednání obdržely dotčené orgány a obce nejpozději 2.6.2021. Veřejné projednání se konalo 

dne 21.7.2021. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona. 

V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne konání 

veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 odst.(2) námitky, ve 

kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 

území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se 

nepřihlíží v souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona. 

V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení 

a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 

Židlochovice. 

Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 

úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh včetně jeho 

vyhodnocení na udržitelný rozvoj území způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 

města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele, 

na obci, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele a to až 

do data svěšení veřejné vyhlášky. 

Veřejné projednání se uskutečnilo 21.7.2021 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 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 MPO 503257/2021 10.6.2021 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-4-124/2021 23.7.2021 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Žerotínovo nám. 3 , 601 82 

Brno JMK 110521/2021 27.7.2021 

 

K upravenému návrhu ÚP uplatnili své námitky ve lhůtě dle §52 odst. (2) SZ tito oprávnění investoři: 
 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum podání 

NET4GAS, s.r.o.; Na Hřebenech II 1718/8; 140 21 Praha 4 6646/21/OVP/Z 7.7.2021 

K upravenému návrhu ÚP uplatnili ve lhůtě dle §52 odst. (2) SZ námitky tito vlastníci pozemků 

a staveb dotčených návrhem řešení. 
 

Odesílatel podání: Číslo jednací Datum podání 

Marie Nečasová, nar. 10.3.1970; Sobotovice č.p. 28, 664 67  Syrovice  20.7.2021 

PhDr. Jana Šmejkalová, nar. 22.8.1947; Chramiště 02, 262 03 Nový Knín  26.7.2021 

Petr Lang, 5.6.1966, Vranovická 306, 664 63 Přísnotice v zastoupení 

Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO:28359640, Údolní 33, 602 00 Brno 

 23.7.2021 

Tomáš Kala, nar. 23.4.1993, Vranovická č.p. 277 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Eva Losová, nar. 5.5.1981, Višňová č.p. 474, 664 63 Žabčice  26.7.2021 

Ing. Peter Čmarada, nar. 22.12.1979, Višňová 474, 664 63 Žabčice  26.7.2021 

Drahomíra Charvátová, nar. 5.11.1985, Višňová č.p. 388, 664 63 Žabčice  26.7.2021 

Tomáš Charvát, nar. 8.12.1984, Přísnotická č.p. 410, 664 63 Žabčice  26.7.2021 

Tomáš Herout, nar. 7.5.1987, Výhon č.p. 88, 664 63 Přísnotice  27.7.2021 

Petr Kovář, nar. 27.11.1977, Za Humny 112, 664 63 Přísnotice,  28.7.2021 

 



 
(Územní plán Přísnotice) 

 

112 

 

 

v zastoupení 

JUDr. Alicí Hejzlarovou, LL.M.,MBA, advokát LP Legal, advokátní 

kancelář ,s.r.o., Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1 

 

K upravenému návrhu ÚP byly ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ uplatněny tyto připomínky: 
 

Odesílatel podání: Číslo jednací Datum podání 

Lucie Pavelková, nar. 27.11.1984, Nová 317, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Tereza Pospíšilová, nar. 7.12.1990, Vranovická č.p. 291, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Tomáš Vaníček, nar. 30.3.1982, Vranovická  č.p. 291, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Božena Vaníčková, nar. 1.12.1956, Vranovická č.p. 291, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

František Vaníček, nar. 21.4.1957, Vranovická č.p. 291, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Marie Lukšová, nar. 10.3.1946,  Nová č.p. 318, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Jan Lukš, nar. 19.6.1945, Nová č.p. 318, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Tomáš Lukš, nar. 31.1.1977, Nová č.p. 318, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Tomáš Pavelka, nar. 7.5.1985, Nová č.p. 317, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Monika Fikesová, nar. 1.12.1967, Nová č.p. 316, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Vladislav Veselý, nar. 3.12.1965, Vranovická č.p. 255, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Hana Veselá, nar. 27.8.1966, Vranovická č.p. 255, 664 63 Přísnotice  26.7.2021 

Ing. Veronika Fikesová, nar. 3.9.1992, Nová 316, 664 63 Přísnotice  28.7.2021 

Kateřina Langová, nar. 12.1.1990, Vranovická č.p. 341, 664 63 Přísnotice 

Tomáš Lang, nar. 27.4.1991, Vranovická 341, 664 63 Přísnotice 

 28.7.2021 

Romana Halabrin, nar. 29.11.1985, Vranovická č.p. 216, 664 63 Přísnotice  28.7.2021 

Robin Halabrin, nar. 21.6.1966, Vranovická č.p. 216, 664 63 Přísnotice  28.7.2021 

Jiří Kunz, nar. 4.8.1977, Vranovická 198, 664 63 Přísnotice  28.7.2021 

Jana Kunzová, nar. 24.12.1977, Vranovická 198, 664 63 Přísnotice  28.7.2021 

Dagmar Mičkalová, nar. 24.11.1956, Vranovická č.p. 311, 664 63 

Přísnotice 

 28.7.2021 

Ladislav Mičkal, nar. 30.6.1958, Vranovická č.p. 311, 664 63 Přísnotice  28.7.2021 

 

Dne 12.10.2021 byla pořizovateli doručena svěšená veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného 

projednání z úřední desky pořizovatele a  2.8.2021 z úřední desky obce Přísnotice, 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 na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 

připomínek. Nejpozději 13.1.2022 obdržely dotčené orgány v souladu s § 53 odst. 1 SZ Návrh 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-6-19/2022 2.2.2022 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo 

nám. 3 , 601 82 Brno JMK18191/2022 3.2.2022 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 

stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3 , 601 82 Brno JMK 22193/2022 10.2.2022 

 

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

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

projednání. Z tohoto důvodu v souladu s ust. §53 odst. (2) si pořizovatel dne 14.2.2022 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 25482/2022, že předložená úprava  nemůže mít 

významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit nebo 
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ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 a jako příslušný  úřad dle zákona č. 100/2001 Sb. neuplatnil 

požadavek na vypracování vyhodnocení vlivů návrhu úpravy ÚP Přísnotice  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 9.5.2022 pořizovatel převzal upravený návrh ÚP pro opakované veřejné projednání. Odůvodnění 

pořizovatele k opakovanému veřejnému projednání a veřejnou vyhlášku oznámení o konání 

opakovaného veřejného projednání předal pořizovatel dne 31.5.2022 obci. Upravený návrh pro 

opakované veřejné projednání předal projektant obci  9.5.2022 osobně. 

 

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. OŽPSÚ/3978/2017-197). Jednotlivě 

byly oznámením o konání opakovaného veřejného projednání přizvány dotčené orgány a krajský úřad 

(č.j. OŽPSÚ/3978/2017-194), obec Přísnotice a sousední obce (č.j. OŽPSÚ/3978/2017-195). 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. OŽPSÚ/3978/2017-196). 

Veřejná vyhláška na úřední desce pořizovatele i obce Přísnotice byla vyvěšena dne 1.6.2022, doručeny 

tedy byly 16.6.2022 a svěšeny z úřední desky pořizovatele 22.7.2022, z úřední desky obce 21.7.2022. 

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání obdržely dotčené orgány, obce a oprávněný 

investor nejpozději 2.6.2022. Opakované veřejné projednání se konalo dne 13.7.2022. 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  omezení 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 13.7.2022 a byl z něj pořízen záznam. Lhůta pro uplatnění 

stanovisek, námitek a připomínek uplynula 20.7.2022 

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

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum podání 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 MPO 59158/2022 6.6.2022 

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 SPU 194275/2022/123/Ši 15.6.2022 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Žerotínovo nám. 3 , 601 

82 Brno JMK 105353/2022 15.7.2022 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 

Brno HSBM-6-136/2022 18.7.2022 

Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 MD-24062/2022-910/2 19.7.2022 

 

K úpravám návrhu projednávaným v opakovaném veřejném projednání byly uplatněny ve lhůtě dle § 52 

odst. (3) SZ tyto námitky: 
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Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum podání 

NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 6518/22/OVP/Z 4.7.2022 

 

K úpravám návrhu projednávaným v opakovaném veřejném projednání nebyly uplatněny ve lhůtě dle 

§52 odst. (3) SZ ani po ní žádné připomínky. 
 

Pořizovatel obdržel dne 22.7.2022 svěšenou veřejnou vyhlášku z úřední desky pořizovatele i z úřední 

desky obce. V souladu s § 53 odst. (1) SZ vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP, návrh 

vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách. Všechna stanoviska dotčených orgánů byla 

souhlasná bez připomínek, pouze, ministerstvo dopravy požadovalo při první změně územního plánu 

doplnit ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení - sektor B veřejného mezinárodního letiště 

Brno/Tuřany. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplnění části odůvodnění o limit v území, byl tento 

požadavek zapracován do koordinačního výkresu. Státní pozemkový úřad ve svém stanovisku uplatnil 

připomínku týkající se stavby vodního díla – HOZ. Jelikož státní pozemkový úřad je dotčeným orgánem 

a uplatňuje stanoviska dle zákona č. 138/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 

(ve znění pozdějších předpisů) ve znění pozdějších zákonů a ne z  titulu vlastníka technické 

infrastruktury, byla tato připomínka pořizovatelem vyhodnocena jako námitka.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a dne 

12.8.2022 jej zaslal dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění 

stanovisek v souladu s § 53 odst. 1. K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

uplatnil své stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno, č.j. 

HSBM-6-188/2022 ze dne 5.9.2022.  

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 předložil zastupitelstvu obce Přísnotice 

k vydání v souladu s § 54 odst. (1) SZ. 

 

III.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. OŽPSÚ/3978/2017-110   Městský úřad Židlochovice 

Ze dne:  09.06.2020    Odbor životního prostředí a stavební úřad 

Č. j.: JMK 96289/2020    pracoviště Nádražní 750, Židlochovice 

Sp. Zn: S-JMK 79945/2020 OŽP/Sme 

Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana   Masarykova 100 

Telefon: 541 652 636    667 01 Židlochovice 

Datum: 08.07.2020     (DS) 
 

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

 

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 Přísnotice 

Charakter a rozsah koncepce: 

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

územím obce (tj. katastrální území Přísnotice) a je předkládán bez variantního řešení. 

Návrhem ÚP jsou v naprosté většině vymezeny stabilizované plochy bez změny funkčního využití dle 

stávajícího platného ÚP. Jako plochy navržených změn jsou vymezeny zastavitelné plochy Z1-13 

a plochy změn v krajině Zk1-8 a W1. 
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Koncepce rozvoje zástavby spočívají zejména v návrhu zastavitelných ploch určených pro venkovské 

bydlení, které jsou vymezeny tak, že přiléhají k hlavnímu zastavěnému území v lokalitě Padělky 

a v lokalitě Za humny. V lokalitě Padělky se jedná o dostavbu protější strany ulice padělky 

zastavitelnými plochami Z1, Z2 (Bv). V lokalitě Za humny se jedná o novou oboustranně obestavěnou 

komunikaci zastavitelnými plochami Z3, Z4 (Bv), přičemž část zastavitelné plochy Z4 je vymezena 

v zastavěném území. Pro rozvoj občanského vybavení jsou vymezeny zastavitelné plochy Z5, Z6, Z7. 

Plocha Z5 je určena pro sportovní vybavení (Os) a navazuje za rybníkem Lhéta na stávající sportovní 

areál. Plocha Z6 – vybavení církevní (Oc) je určena pro rozšíření stávajícího hřbitova (směrem od silnice) 

v lokalitě vedle Malých Žabčic. Zastavitelná plocha Z7 je vymezena na konci ulice Vranovská pro služby 

v dopravě. Pro rozvoj podnikání jsou vymezeny zastavitelné plochy Z8 a Z9 výroby a skladování (Vs) na 

jižním okraji obce v lokalitě Výhon, kde navazují na stávající výrobní areál bývalé zemědělské farmy. 

Koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury spočívá zejména ve stabilizaci - tj. ve vymezení 

ploch, ve kterých jsou umístěny a provozovány železnice, silnice, účelové a místní komunikace a trasy 

cyklistické či pěší dopravy. Nově je vymezena zastavitelná plocha Z13 (Pk) pro úpravu křižovatky ulic 

Vranovická a Nová na silnici III/41621 s odbočením na navrženou účelovou komunikaci v ploše Z10 

(Du) pro výrobní dopravní obchvat na jižním okraji obce. V souvislosti s navrženým rozvojem bydlení 

jsou vymezeny zastavitelné plochy Z11, Z12 veřejných prostranství (Pk) pro umístění obslužných 

komunikací v lokalitě Padělky a v lokalitě Za humny. Plochy Z11-12 zabezpečí dopravní obsluhu 

zastavitelných ploch bydlení Z1-4 včetně umístění veřejné technické infrastruktury pro tyto plochy. 

Koncepce řešení technické infrastruktury spočívá v její stabilizaci – tj. vymezení ploch technické 

infrastruktury (Ti), ve kterých jsou umístěny a provozovány např. Vodní zdroje, čerpací stanice, 

vodojemy a pod., včetně dalších souvisejících zařízení. Řešeným územím prochází svazek pěti 

tranzitních vedení velmi vysokotlakých plynovodů, a to pod zemí na zemědělských plochách, jejichž 

způsob využití se touto skutečností nemění, nicméně omezuje. Řešeným územím prochází vedení 

vysokotlakého zásobovacího plynovodu, vedení skupinového vodovodu a nadzemní vedení 22 kV 

elektrické energie. Tato vedení jsou stabilizována ve svých trasách a nejsou na nich změny. V řešeném 

území je vymezen koridor TV02 pro umístění nového vodovodu - propojení skupinového vodovodu 

Vranovice na Vírský oblastní vodovod. 

Dále jsou návrhem ÚP vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v krajině (v nezastavěném 

území) za účelem jejich stabilizace nebo potřebného doplnění. Hlavní zastavěné území je vymezeno 

v severní části řešeného území okolo silnice III/41621 a v plochách mezi silnicí a rybníkem Lhéta. 

V nejbližším okolí hlavního zastavěného území jsou vymezeny navazující plochy zemědělské – zahrady, 

sady a vinice. V severní části řešeného území ( severně od hlavního zastavěného území) je v lokalitě 

Krejty vymezena plocha pro založení nového biocentra LBC 2 za hřištěm, jehož součástí bude i mokřad 

a vodní plocha (W1) a biokoridor LBK 5. Ve střední a v jižní části řešeného území jsou vymezeny plochy 

zemědělské, převážně orné půdy obdělávané velkoplošným způsobem. V západní části krajiny je 

vymezen 1 pruh zeleně krajinné ve funkci větrolamu v lokalitě Smírčí kříž. V jižní části katastru je 

vymezena stabilizovaná plocha lesní lineárního charakteru v souběhu s potokem Závistice. Zde je 

vymezen biokoridor LBK 4 lokálního ÚSES a je vymezeno biocentrum LBC 1. Plocha biocentra je zde 

doplněna návrhem zeleně krajinné vedle myslivecké chaty a bažantnice. V západním cípku řešeného 

území je za železniční tratí vymezena plocha vinice. Podél severovýchodního a východního okraje 

řešeného území (podél hranice se sousedními obcemi Nosislav a Uherčice) jsou vymezeny stabilizované 

plochy tzv. Knížecího lesa, který je významným krajinným prvkem a reprezentantem lužních přírodních 

společenstev a stabilizované plochy zeleně krajinné Zk. Jedná se o pobřežní porosty říčky Šatavy, která 

zde tvoří hranici řešeného území. Podél této hranice jsou vymezeny biokoridory LBK 1-3. V jižním 

a jihovýchodním cípu řešeného území jsou okolo silnice II/381 vymezeny 2 větší stabilizované plochy 

technické infrastruktury s vodními zdroji skup. vodovodu Vranovice. Do území řešeného ÚP zasahují 

plochy přírodě blízkých protipovodňových opatření nadmístního významu, vymezené v platných 

Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK") jako „POP02 - Opatření na 

vodním toku Svratka" a plochy technického protipovodňového opatření nadmístního významu „POT05 - 

Řízená inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka". 

(Plocha POT05 je znázorněna v grafické části ZÚR JMK, přičemž stavba poldru bude mimo území 

Přísnotic.) V řešeném území je vymezeno 5 ploch POP02 a jedna souvislá plocha POT05 v rozsahu podle 

dat poskytnutých krajským úřadem, bez zpřesnění, přičemž plochy kopírují zhruba záplavové území 

Q100. Tyto plochy zasahují do zastavěného území obce pouze v severní části za Přísnotickou strouhou, 
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kde je ÚP vymezená stabilizovaná plocha „Os" pro sportovní areál a nově je navrhovaná zastavitelná 

plocha Z5 (Os) pro jeho rozšíření. 
 

Návrhové plochy Z1 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - přední část, Z2 (Bv) plocha 

bydlení - venkovské v lokalitě Padělky - zadní část, Z3 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Za 

humny - delší část , Z4 (Bv) plocha bydlení - venkovské v lokalitě Za humny - kratší část, Z11 (Pk) 

plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Padělky a Z12 (Pk) plocha veřejných prostranství - 

komunikace v lokalitě Za humny jsou vymezeny s prvky regulačního plánu - tzn. že zástavba v nich bude 

uspořádána podle výkresu č. 4 s prvky regulačního plánu. 

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

kraj: Jihomoravský 

okres: Brno-venkov 

obec: Přísnotice 

k. ú.: Přísnotice 

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 návrhu ÚP na životní prostředí (SEA vyhodnocení): 

Ing. Michal Kovář, Ph.D. (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. Michal Kovář, Ph.D. a Ing. Alexandr Mertl 

Návrh zadání 

Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Přísnotice obdržel OŽP formou interního sdělení odboru 

územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „OÚPSŘ") dne 

13.12.2017. 

Dne 03.01.2018 bylo pod č. j. JMK 174459/2017 k návrhu zadání ÚP vydáno krajským úřadem 

stanovisko ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

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

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

životní prostředí 

V rámci společného jednání dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona uplatnil OŽP k návrhu ÚP 

a doloženým podkladům své stanovisko v rámci koordinovaného dokumentu č. j. JMK 150079/2019 ze 

dne 21.10.2019. V tomto stanovisku příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí požadoval 

přepracování (úpravu) SEA vyhodnocení, které mu bylo spolu s návrhem ÚP doloženo jako kapitola „A" 

dokumentu „Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - Územní 

plán Přísnotice" (vypracoval Ing. Michal Kovář, Ph.D., 07/2019). Svůj požadavek odůvodnil faktem, že 

ačkoliv je rozsah SEA vyhodnocení dostačující a OŽP se s jeho závěry ztotožňuje, je dokument SEA 

vyhodnocení jako celek zpracován v rozporu s příslušnou přílohou stavebního zákona, která stanovuje 

jeho rámcovou strukturu a obsah. OŽP dále konstatoval, že dokument trpí takovými vadami, které jej činí 

nekonzistentním a matoucím pro laickou veřejnost, které je v souladu se stavebním zákonem předkládán 

k vyjádření jako neopominutelná součást podkladů návrhu ÚP. 

Dne 09.01.2020 obdržel OŽP žádost pořizovatele ÚP o přehodnocení (úpravu) výše uvedeného dílčího 

stanoviska OŽP z hlediska zákona. V žádosti je konstatováno, že projektant SEA vyhodnocení upravil 

dle požadavků výše uvedeného stanoviska orgánu hodnocení vlivů na životní prostředí. Upravené SEA 

vyhodnocení - tj. dokument „VYHODNOCENI PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO 

PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - Územní plán Přísnotice" (Ing. Michal Kovář, Ph.D., 

zodp. projektant Ing. Alexandr Mertl, Tišnov, červenec 2019; formálně upraveno v prosinci 2019) bylo 

doručeno jako příloha žádosti. Na základě této žádosti OŽP dokumentem č. j. JMK 10694/2020 ze dne 

20.01.2020 upravil výše uvedené stanovisko JMK 150079/2019 ze dne 21.10.2019 v bodě 5 z hlediska 

zákona v tom smyslu, že k doloženým podkladům návrhu ÚP nemá připomínky. 
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Dne 10.06.2020 obdržel OŽP žádost pořizovatele ÚP dle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona o vydání 

SEA stanoviska. Spolu se žádostí obdržel OŽP část z celkového množství stanovisek dotčených orgánů 

a organizací a připomínek veřejnosti uplatněných v průběhu dosavadního projednávání návrhu ÚP, spolu 

s konstatováním, že vzhledem k přenosové kapacitě datové schránky bude zbylá část stanovisek 

a připomínek doposlána následně. Zbývající stanoviska a připomínky byly OŽP předány pořizovatelem 

přípisem s názvem „Doplněk žádosti o vydání stanoviska SEA k návrhu ÚP Přísnotice - zaslání druhé 

části stanovisek a připomínek" dne 12.06.2020 (evidováno pod č. j. JMK 81015/2020). Tímto se tedy 

žádost o uplatnění SEA stanoviska stala kompletní. 

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

týkají dokumentace vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí (SEA vyhodnocení) a připomínek 

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

Z podkladů zaslaných pořizovatelem ÚP spolu s žádostí o SEA stanovisko vyplývá, že k návrhu ÚP byly 

v  průběhu dosavadního projednání uplatněny následující připomínky vztahující se k oblasti životního 

prostředí a veřejného zdraví: 

• pan S. (ze dne 12.10.2019) 

Podatel ve své připomínce uvádí, že „rozporuje" rozšíření hřbitova na ploše Z6. Jako důvody uvádí, 

že (cit.) „1) je neobvyklé v současnosti zakládat či rozšiřovat hřbitov v intravilánu obce, 2) vzhledem 

k převažujícímu způsobu pohřbu (žeh a uložení v urně) je plánovaná plocha Z6 naddimenzovaná, 3) 

tržní hodnota okolních pozemků může být snížena, 4) vliv má estetické a hygienické hledisko." 

vypořádání OŽP: 

OŽP je v souladu s ust. § 22 písm. d) orgánem příslušným k posuzování provádění ÚP z hlediska 

jeho možných dopadů na životní prostředí; nepřísluší mu tudíž jakkoliv posuzovat oprávněnost či 

relevantnost argumentů uváděných podatelem připomínky pod body 1 až 3. 

Poslední argument (bod 4) pak OŽP shledal jako pouhé konstatování, bez jakéhokoliv bližšího 

popisu či vysvětlení, v čem podatel připomínky v tomto konkrétním případě spatřuje estetická či 

hygienická rizika. 

OŽP v této věci konstatuje, že při realizaci konkrétního záměru rozšíření stávajícího hřbitova 

v předmětné návrhové ploše (a to jak ve fázi přípravy záměru, tak při jeho realizaci a následném 

využívání), musí být postupováno v souladu se všemi platnými zákony a normami, a to nejen 

stavebním zákonem, ale i zákony na úseku ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, atd. Pro stavby v předmětné ploše 

umisťované jsou navíc ÚP v kapitole 1.6.3 zakotveny podmínky přípustného prostorového 

uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (výšková regulace, charakter 

a struktura zástavby, základní podmínky ochrany krajinného rázu). 

Vzhledem k výše uvedenému OŽP v této fázi neshledal jako důvodné předpokládat a priori závažné 

riziko ohrožení životního prostředí v důsledku vymezení předmětné návrhové plochy. 

• občané (celkem 36 samostatných podání shodného znění, ze dne 12.10.2019) 

Podatelé ve své připomínce uvádí, že „rozporují": 

1) umístění benzinové stanice a autoservisu v návrhové ploše Z7 

K tomu vádí, že dle jejich názoru zřízení benzinové čerpací stanice a autoservisu v dané ploše 

způsobí zvýšení prašnosti, hlučnosti a zápachu nejen přímo v dané ploše, ale i v nejbližším okolí; 

dále že může dojít ke zvýšení automobilového provozu, nehledě k tomu, že lze zpochybnit 

potřebnost těchto zařízení. 

Podatelé proto navrhují zřídit na ploše Z7 parčík, který bude snižovat hlučnost a prašnost a zároveň 

bude fungovat jako větrolam a estetický prvek. 

2) umístění kruhového objezdu v návrhové ploše Z13 

K tomu vádí, že dle jejich názoru kruhový objezd sice sníží rychlost projíždějících vozidel, nicméně 

zvýší zejména prašnost a hlučnost. Dle názoru podatelů připomínky také není obvyklé budovat 

kruhové objezdy na komunikacích III. třídy. Navrhují vyřešit zpomalení dopravy jiným způsobem, 

například ostrůvkem, zúžením vozovky či podobně. 

3) nepřítomnost zeleně podél nově budované komunikace v návrhové ploše Z10 

K tomu vádí, že dle jejich názoru provoz a s ním spojená negativa se zvýší vybudováním nové 

komunikace na ploše Z10, vedoucí k průmyslové zóně, kam budou zajíždět zejména hlučné nákladní 

automobily. Navrhují proto kolem budoucí komunikace na ploše Z10 (cit.) „zřídit alej, která sníží 

úroveň hluku a prachu". 
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vypořádání OŽP: 

K bodu 1): 

Návrhová plocha Z7 je navržena s funkcí „(Od) plochy občanského vybavení - služby pro dopravu", 

přičemž z výrokové části návrhu ÚP vyplývá, že plocha (cit.) „je vymezena např. pro čerpací stanici 

PHM, autoservis a související prodej" (str. 16, kap. I.4.3 Koncepce občanského vybavení, včetně 

stanovení podmínek). Nejedná se tedy o plochu s pevně daným monofunkčním využitím, u které by byly 

aktuálně známé konkrétní záměry a jejich konkrétní stavebně-technické parametry. V odůvodnění návrhu 

ÚP se mj. uvádí, že předmětná návrhová plocha je vymezena na konci ulice Vranovická za křižovatkou 

silnice s navrženým výrobním dopravním obchvatem (tj. návrhová plocha Z10), v místě, kde byla dříve 

navržena obytná výstavba podél silnice. Část návrhové plochy je vymezena podle původního ÚP obce 

s již vydanými souhlasy orgánů k původní ploše bydlení. Změna funkce z bydlení na služby v dopravě 

bude přitom dle zpracovatele návrhu ÚP vhodnějším využitím než bydlení, a to s ohledem na hluk a prach 

z dopravního provozu na silnici i na budoucím jižním obchvatu obce. Požadavky na rozšíření ploch 

občanského vybavení vychází přitom dle zpracovatele návrhu ÚP z potřeby obce a byly prověřeny 

z  hlediska cílů a úkolů územního plánování. 

OŽP v této věci přihlédl k faktu, že u předmětné návrhové plochy byly v rámci SEA vyhodnocení 

identifikovány pouze potenciální mírně negativní vlivy na životní prostředí, v kategoriích „ovzduší 

a klima" (související s potenciálem zvýšené dopravy) a „voda" (související s reálným záborem půdy 

a jejím zastavěním). Z hlediska urbanizace byla plocha autorizovanou osobou zpracovatele SEA 

vyhodnocení naopak hodnocena mírně pozitivně a v rámci SEA vyhodnocení tak není pro tuto plochu 

uplatněn žádný požadavek modifikace, případně změny řešení nebo její vypuštění z projednávání. 

Pro danou plochu je v návrhu ÚP stanovena podmínka, že v její části, která se nachází poblíž plynovodu, 

může stanovit specifické koncepční podmínky provozovatel daného plynového vedení. Současně pro ni 

platí společné podmínky způsobu využití ploch a podmínky prostorového uspořádání dle kap. I.6.2. 

návrhu ÚP - tedy, že způsob jejího využití (cit.) „nesmí narušit svým provozem či technickým zařízením 

užívání okolních ploch a staveb a nesmí snížit kvalitu okolního prostředí vč. kvality ovzduší" a současně 

že při umísťování zdrojů hluku či zápachu v dané ploše (cit.) „musí být respektovány chráněné prostory 

stávajících staveb včetně zastavitelných ploch určených pro tyto stavby podle hygienickými limitů (to 

i s ohledem na možnou kumulací jednotlivých zdrojů hluku či znečištění vzduchu) tak, že bude prokázáno 

nepřekročení přípustných limitů na hranici pozemku s umísťovaným zdrojem hluku či zápachu 

v následných řízeních." 

K výše uvedenému OŽP dále uvádí, že povinnost dodržení hygienických limitů (prašnosti, hluku, vibrací 

atd.) vyplývá z příslušných obecně závazných právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví 

a prokázání jejich dodržení je z principu možné až na základě příslušných odborných studií, resp. 

měření, vycházejících se znalostí stavebně technických parametrů konkrétních záměrů, které budou 

v dané ploše případně umisťovány. 

Úvahy podatelů připomínky o zvýšení intenzity automobilového provozu a v návaznosti na to také 

prašnosti, hlučnosti a zápachu v lokalitě návrhové plochy a jejím okolí nad únosnou mez nelze v této fázi 

(pořizování ÚP) tudíž nijak ověřit ani dokázat. 

OŽP v této věci přihlédl rovněž k faktu, že Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem 

v Brně, jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví, uplatnila k předkládanému návrhu ÚP, tedy 

i k předmětné návrhové ploše Z7, pod č. j. KHSJM 50141/2019/BM/HOK ze dne 11.09.2019 souhlasné 

stanovisko. 

Dále OŽP uvádí, že je v souladu s ust. § 22 písm. d) orgánem příslušným k posuzování provádění ÚP 

z hlediska jeho možných dopadů na životní prostředí; nepřísluší mu tudíž jakkoliv posuzovat 

„potřebnost" vymezení předmětné plochy, finanční dopady realizace záměrů v ploše atd. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem má OŽP za to, že vymezení předmětné návrhové plochy je 

možné, a to bez důvodného předpokladu významného ohrožení některé ze složek životního prostředí či 

pohody bydlení. 

K bodu 2): 

Návrhová plocha Z13 je navržena s funkcí „(Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace", přičemž 

z výrokové části návrhu ÚP vyplývá, že je vymezena pro úpravu křižovatky ulic Vranovická a Nová 

s odbočením na navrženou účelovou komunikaci v ploše Z10 (Du) pro výrobní dopravní obchvat na 

jižním okraji obce. Dle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, 

uplatněného k návrhu ÚP pod č. j. JMK 150279/2019 ze dne 21.10.2019, nemá být v návrhu ÚP 
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konkrétní typ silniční křižovatky umisťované v ploše Z13 předjímán. Textová část návrhu ÚP (resp. 

odůvodnění návrhu ÚP) uvádí kruhovou křižovatku pouze jako jednu z možností řešení. Návrh ÚP proto 

v této chvíli navrhuje vytvořit prostřednictvím plochy Z13 územní podmínky pro realizaci předmětné 

křižovatky, ať už bude jakéhokoliv typu. 

Co se týče obav ze zvýšeného hluku a prašnosti, odkazuje OŽP na své vypořádání předchozího bodu 

připomínky. Je evidentní, že konkrétní stavebně technické řešení křížení komunikací bude předmětem 

následných řízení dle stavebního zákona, přičemž výběr řešení musí zohlednit mimo stavebně technické 

normy také povinnost dodržet obecně závazné předpisy a normy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Úvahy podatelů připomínky o tom, nakolik je obvyklé budovat křižovatky typu kruhového objezdu na 

silnicích nižších tříd, jsou z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí irelevantní. 

K bodu 3): 

OŽP shledal, že v předloženém návrhu ÚP je pro plochy s funkčním využitím „Du - plochy dopravní 

infrastruktury - účelové" mezi přípustným využitím uvedena mj. doprovodná zeleň a stromořadí (str. 29 

textové části návrhu ÚP). Tento fakt nicméně sám o sobě neznamená povinnost doprovodnou zeleň či 

stromořadí při zástavbě dané plochy fakticky realizovat. 

OŽP se ztotožňuje s názorem podatelů připomínky, že je žádoucí, aby budoucí účelová komunikace 

v ploše Z10 (účelový jižní obchvat obce, u kterého lze předpokládat zvýšený pojezd techniky a nákladních 

vozidel) byla lemovaná izolační zelení, a to minimálně ze severní strany, tedy ve směru k centrální 

zástavbě obce. Izolační zeleň by měla obsahovat minimálně jedno stromořadí, které bude v ideálním 

případě do budoucna částečně zamezovat šíření hluku a prachu ve směru k obci a současně bude 

v případě dostatečného vzrůstu a zápoje plnit i funkci větrolamu a snižovat oslunění a přehřívání 

zpevněných ploch v ploše Z10. 

Z výše uvedených důvodů zařadilo OŽP požadavek na zakotvení podmínky skutečné realizace pásu 

izolační zeleně současně s realizací komunikace v ploše Z10 do požadavků na obsah řešení ÚP v rámci 

tohoto stanoviska. 

 občané (1 podání s uvedením 30 podpisů, ze dne 22.10.2019) 

V úvodu své připomínky uvádějí, že zásadně nesouhlasí s (cit.) „navrženým záměrem (kruhový 

objezd, čerpací stanice PHM - dále jen ČS PHM, autoservis), z titulu negativního zdravotního, 

ekologického a ekonomického dopadu na obyvatelstvo." 

Podatelé s odkazem na vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

uvádějí domněnku, že umístění navrhovaných „záměrů" v daných návrhových plochách návrhu ÚP 

a v blízkosti jejich obytných domů je v rozporu s principy územního plánování. 

Ve své připomínce dále v celkem 11 bodech prakticky opakují a rozvádí myšlenky obsažené 

v předchozích 36 samostatných podáních ze dne 12.10.2019 (viz výše). Uvádějí, že umístění 

kruhového objezdu zhorší kvalitu ovzduší v jeho okolí a projeví se zvýšením hlukové zátěže a že jde 

o dopravně zcela nevhodné a nehospodárné řešení. Dále uvádí, že uvažovaná benzinová stanice je 

nepotřebná a že zhoršené podmínky prostředí v důsledku negativně ovlivní tržní ceny jejich 

nemovitostí. Dále konstatují, že v (cit.) „navrženém záměru" není dodrženo bezpečnostní pásmo 

plynových zařízení. Uzavírají tím, že dle jejich názoru lze důvodně předpokládat narušení „faktoru 

pohody" nad únosnou míru. 

vypořádání OŽP: 

Jelikož se jedná o prakticky věcně totožné připomínky, které jsou obsahem výše uvedených připomínek ze 

dne 12.10.2019, odkazuje OŽP na jejich vypořádání (viz výše). 

Nad rámec výše uvedeného OŽP konstatuje, že případné vymezení předmětných ploch (ať už plochy Z13 

pro úpravu křižovatky, tak plochy Z7 s funkcí „Od - plochy občanského vybavení - služby pro dopravu") 

nezbavuje v žádném případě stavebníky (resp. oznamovatele) jednotlivých konkrétních záměrů, které 

budou v daných plochách projekčně připravovány, postupovat v souladu s § 6 a následný zákona, které 

upravují povinnosti posouzení záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. projektová EIA). 

 

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 

ÚP nebylo navrženo. 
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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, zdraví obyvatelstva a kulturních aspektů území s následujících souborných skupin 

charakteristik: ovzduší a klima, voda, půda a horninové prostředí, biodiverzita, krajinný ráz, kulturní 

dědictví, sídla a urbanizaci a obyvatelstvo a veřejné 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. V podrobnější 

úrovni byly předmětem hodnocení rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití. V souhrnné úrovni 

bylo pak autorizovanou osobou zpracovatele SEA vyhodnocení provedeno základní shrnutí 

předpokládaných vlivů navrhovaného ÚP se zaměřením na kumulativní a synergické vlivy. 

Ze SEA vyhodnocení vyplynuly tyto závěry o potenciálních vlivech realizace návrhu ÚP na jednotlivé 

složky životního prostředí a veřejné zdraví (citace): 
 

Všem návrhovým plochám je společné hodnocení v kategoriích ovzduší, klima a půda. Návrhové plochy 

zasahující do chráněných půdních bonit jsou kvantifikovány v kapitole 3. dotčeny jsou půdy II. třídy 

bonity v akceptovatelném rozsahu bez negativního ovlivnění obhospodařovatelnosti okolních větších 

ploch ZPF. Nebyly identifikovány polohy, kde by umožněná zástavba způsobovala výrazné negativní 

ovlivnění imisní situace. V žádné z ploch nejsou deklarovány provozy s výrazně negativními vlivy na 

ovzduší či na klimatické charakteristiky území (např. vlivem rozsáhlejších zpevněných ploch). 

Sekundární vlivy 

Jde o vlivy vznikající působením souboru vlivů různého druhu (např. současné působení více zdrojů 

různých emisí či hluku) na danou složku životního prostředí. Za sekundární vliv uplatnění územního 

plánu je možné považovat ovlivnění charakteristik zemědělského půdního fondu. Záborem 

zemědělských ploch pro zástavbu bude do jisté míry (dle pojetí zastavěné plochy a navazujících 

pozemku) ovlivněna retence území a ovlivnění rychlosti povrchového odtoku. Tento sekundární vliv je 

možné vzhledem k rozsahu záborů považovat za akceptovatelný. 

Vlivem nárůstu ploch bydlení je možné dále předpokládat navýšení osobní dopravy v území, na které je 

možné předpokládat navázání mírného zhoršení emisní a hlukové zátěže. Toto navýšení je však 

uvažováno v míře zcela únosné. 

Kumulativní a synergické vlivy 

Ke kumulativním vlivům, které jsou dány sumou vlivů obdobného zdroje (působení), lze nejvýrazněji 

řadit vliv změn v území na jeho krajinný ráz. Z tohoto pohledu se nejvýznamněji uplatňuje opět vliv 

zastavitelných ploch. Aspekt krajinného rázu byl pak brán v potaz v detailním posouzení každé 

z návrhových ploch. Celkově je pak možné sumu vlivů návrhových ploch na krajinný ráz území hodnotit 

jako akceptovatelnou. 

V synergických vlivech uvažovaných jako souběžné působení různých vlivů v území na obdobné složky 

prostředí je možné uvažovat o ovlivnění krajinného rázu rozvojem zástavby na zemědělském půdním 

fondu, spolu s vlivem na rozvoj struktury zemědělské krajiny možným naplněním ploch pro krajinné 

prvky (ÚSES). Tyto vlivy tak působí jak pozitivním tak v únosné míře negativním způsobem a celkově je 

pak možné jejich kumulativní vliv považovat za akceptovatelný. 

Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

V rámci SEA vyhodnocení byly hodnoceny dopady realizace návrhu ÚP na jednotlivé složky životního 

prostředí, zdraví obyvatelstva a kulturní aspekty území. Předmětem hodnocení byly všechny návrhové 

plochy s rozdílným způsobem využití, přičemž tyto plochy byly hodnoceny buď jednotlivě, případně 

jako logické soubory ploch sdružené na základě obdobného typu, polohy a obdobných předpokládaných 

vlivů v území. K plochám stabilizovaným bylo přihlédnuto zejména při posuzování kontextu 

s posuzovanými plochami. Plochy byly zpracovatele SEA vyhodnocení hodnoceny odborným odhadem 

vzhledem k předpokládaným vlivům, které mohou nastat změnou funkčního využití ploch definovanou 

(umožněnou) příslušnými regulativy územně plánovací dokumentace a to jak ve fázi realizace této 

změny (například budováním určitých staveb), tak fází její uvažované existence (např. provozováním 

činností v plochách které daná regulace umožňuje). 

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

potenciálně negativní vliv (-2), potenciálně mírně negativní vliv (-1), potenciální indiferentní vliv (0), 
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potenciálně mírně pozitivní vliv (+1), potenciálně pozitivní vliv (+2) a slovně, vždy pro jednotlivé dílčí 

plochy, příp. seskupené dle jejich funkčního využití. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení uvádí, že (cit.) „Míry ovlivnění různých skupin charakteristik nejsou 

vzájemně souměřitelné, slouží především ke zdůvodnění výsledného posouzení plochy, které je buď 

kladné (posuzované plocha je akceptovatelná) nebo záporné (posuzované plocha je navržena k vyřazení). 

Lokality vyhodnocené výrazně záporně mají v kapitole 8. definována opatření směřující k odstranění 

nebo snížení identifikovaných negativních vlivů. Tyto opatření se zaměřují na navržení změny funkčního 

typu plochy případně její velikosti nebo polohy v území. Po zapracování opatření do posuzované 

koncepce je možné považovat plochy za přípustné." 

Z kapitoly č. 8 SEA vyhodnocení přitom vyplývá, že SEA vyhodnocení neurčuje žádné plochy ke změně 

vymezení (k jejich vypuštění z návrhu ÚP) nebo k úpravě nastavených regulativů. Zpracovatel SEA 

vyhodnocení konstatuje, že všechny jeho připomínky k návrhovým plochám byly uplatněny v průběhu 

tvorby návrhu ÚP a byly bezezbytku do podoby návrhu ÚP zapracovány. 

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

respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty a nadřazenou územně 

plánovací dokumentací a zároveň jednotlivé návrhové plochy i celý návrh ÚP lze z hlediska vlivů na 

životní prostředí doporučit ke schválení bez dalších podmínek. 

Na základě výše uvedených závěrů SEA vyhodnocení OŽP vyhodnotil, že za předpokladu dodržení 

požadavků a omezení plynoucích z platných právních předpisů a požadavků tohoto SEA stanoviska 

(jejichž odůvodnění je dílem obsaženo v části zabývající se vypořádáním obdržených připomínek 

a v odůvodnění tohoto stanoviska) lze návrh ÚP v předložené verzi považovat z hlediska možných 

dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. 

OŽP nicméně upozorňuje, 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 

projektové EIA). 

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: 

SEA vyhodnocení neobsahuje žádná opatření tohoto typu. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení k tomu uvádí (cit.): „Kapitola obsahuje výčet návrhových ploch, ve 

kterých byly v kap. 6 identifikovány významné vlivy na posuzované charakteristiky životního prostředí 

a zdraví obyvatelstva a plochy byly zhodnoceny jako podmínečně přípustné pro zapracování do 

územního plánu obce. Cílem opatření je odstranění nebo snížení možných negativních vlivů. 

Vyhodnocení SEA ve své závěreční fázi neurčuje žádné plochy ke změně vymezení (k jejich vypuštění 

z návrhu ÚP) nebo k úpravě nastavených regulativů. Všechny připomínky k návrhovým plochám byly 

uplatněny v průběhu tvorby návrhu územního plánu a byly bezezbytku do jeho podoby a znění  

zpracovatelem návrhu ÚP Přísnotice zapracovány. 
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Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace): 

Na základě „Návrhu územního plánu Přísnotice" pro společné jednání, jeho SEA vyhodnocení a po 

posouzení obdržených připomínek k návrhu ÚP; 

OŽP jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i uvedeného 

zákona 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu územního plánu Přísnotice a uplatňuje následující požadavky 

na jeho řešení: 

pro ÚP jako celek 

- Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byl minimalizován reálný zábor 

ZPF, byla zachována kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno 

vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků. 

- Skrývku kulturních vrstev půdy realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem 

výstavby. 

pro jednotlivé návrhové plochy 

Z10 - Do ÚP zakotvit povinnost realizovat současně s realizací předmětné účelové komunikace také pás 

(případně pásy) izolační zeleně obsahující stromořadí, a to minimálně z jedné strany, ve směru 

Složka životního 

prostředí 

Referenční cíl ochrany životního 

prostředí a zdraví obyvatel 

Ukazatele sledování vlivu územního plánu na 

ŽP 

1. Ovzduší, klima 1.1 Snižování koncentrací a množství 

emisí znečišťujících látek do ovzduší 

(především z dopravy) 

- délka a plynulost průjezdu tranzitní 

dopravy zastavěným územím; 

- množství Nox, CO, PM10; 

1.2 Podporovat 

environmentálně šetrné formy dopravy 
- množství osob přepravených hromadnou 

dopravou; 

provázanost železniční a silniční hromadné 

dopravy napojení hromadné dopravy na 

vstupy do turistických tras; 

2. Voda 2.1 Zvýšení retence a prodloužení 

odtoku vody z povodí 

2.3 Zlepšovat stav a ekologické funkce 

vodních útvarů 
 

- vývoj míry retence území (hodnocený 

metodou čísel odtokových křivek). 

- délka vodotečí s přirozeným korytem a 

kvalitním vegetačním doprovodem (Km); 
 

3. Půda a horninové 

prostředí 

3.1 Omezovat nové zábory ZPF a 

PUPFL 

- plošné vyjádření záborů ZPF a PUPFL (ha) 

4. Biodiverzita 4.1 Posilování ekologické stability 

krajiny, udržení a rozvoj biodiverzity 
- změna koeficientu ekologické stability 

(změna poměru zastoupení intenzivně a 

extenzivně využívaných ploch); 

- plocha realizovaných prvků ÚSES 

4.2 Omezovat fragmentaci krajiny - délka a počet nově vytvořených migračních 

bariér; 

5. Krajinný ráz, 

kulturní dědictví 

5.1 Ochrana specifických krajinných 

prvků a krajinné struktury utvářející 

místně typický krajinný ráz 

- množství negativních zásahů do krajinného 

rázu (staveb, opatření, zásahů do území) 

6. Sídla, urbanizace 6.1 Snížit dopravní zátěž v sídlech - intenzita osobní a transitní dopravy 

6.2 Sanace a revitalizace objektů a 

ploch brownfields 

- sanované a rekultivované plochy (ha) 

6.3 Podporovat 

environmentálně šetrné formy rekreace 

- délka turistických stezek (km) a jejich 

návštěvnost (množství lidí /den) 

7. Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

7.1 Zlepšit kvalitu života obyvatel sídel 

vytvářením kvalitního urbánního 

prostředí a jeho napojení na přírodní 

zázemí obce 

- investice do veřejných prostranství a 

sportovních zařízení (Kč) 
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k centrálnímu zastavěnému území obce. Tomuto účelu buď přizpůsobit šířku vymezovaného koridoru 

Z10, případně vymezit novou funkční plochu/plochy souběžné se Z10. 

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

ÚP na životní prostředí a veřejné zdraví. Uvedené požadavky vycházejí ze závěrů SEA vyhodnocení. 

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

ÚP, nebyly zahrnuty do požadavků tohoto stanoviska. 

Odůvodnění: 

Návrh ÚP byl podroben vyhodnocení jeho potenciálních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí 

formou odborného posouzení autorizovanou osobou, přičemž výsledky tohoto posouzení shrnuje 

dokument SEA vyhodnocení. U některých návrhových ploch lze dle závěrů SEA vyhodnocení sice 

předpokládat dílčí potenciální mírně negativní vlivy, nicméně zpracovatel SEA vyhodnocení současně 

konstatuje, že neurčuje žádné plochy ke změně jejich vymezení, k jejich vypuštění z návrhu ÚP nebo 

k úpravě nastavených regulativů, neboť všechny jeho připomínky (pozn. OŽP: myšleno ve smyslu 

požadavků na změnu řešení příp. úpravu regulativů za účelem eliminace identifikovaných negativních 

vlivů) jím byly uplatněny již v průběhu tvorby návrhu ÚP a zpracovatelem návrhu ÚP byly bezezbytku 

do návrhu ÚP zapracovány. 

Ze závěrů SEA vyhodnocení tak 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 a lidské zdraví lze považovat za akceptovatelný beze změn. 

Relativně významnější negativní vlivy (v absolutní míře se však jedná o vlivy akceptovatelné) byly SEA 

vyhodnocením u návrhu ÚP jako celku identifikovány zejména ve vztahu k celkovým záborům bonitní 

zemědělské půdy a s tím souvisejícího možného ovlivnění hydrologického režimu krajiny (rozšiřování 

zpevněných ploch) a dále ve vztahu k možnému negativnímu ovlivnění krajinného rázu kvůli plošnému 

rozšiřování zástavby. OŽP vzal v potaz fakt, že při jakémkoliv plošném rozvoji obce se vzhledem 

k jejímu umístění v intenzivně zemědělsky využívané krajině nelze záborům vysoce bonitní zemědělské 

půdy vyhnout. (Vzhledem k poloze daného katastru v nivě řeky Svratky je zemědělský půdní fond tvořen 

převážně půdami evidovanými dle bonitovaných půdně ekologických jednotek v II. třídě ochrany.) 

Přesto OŽP shledal za účelné zdůraznit potřebu ochrany bonitní zemědělské půdy jako základní složky 

zdejší zemědělské krajiny a neobnovitelného přírodního zdroje, a proto do požadavků na obsah ÚP 

v rámci tohoto stanoviska zařadil obecně formulované požadavky na minimalizaci reálných záborů 

zemědělské půdy, na zachování kompaktnosti zemědělských pozemků, snahu co nejvíce zamezovat 

vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků a na provádění skrývky kulturních vrstev půdy. 

Potenciální ohrožení krajinného rázu, resp. riziko nevhodné urbanizace, se týká hlavně rozsáhlejších 

návrhových ploch či jejich skupin a je dáno především umístěním sídla v krajině s plochým reliéfem, pro 

který je typické intenzivní obhospodařování velkých půdních bloků a minimum vzrostlé zeleně. V této 

otázce vzal OŽP v potaz především fakt, že 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 v návrhu ÚP jsou podmínky cílící na ochranu krajinného rázu 

a vhodnou formu urbanizace/zástavby zakotveny v kapitole „I.6.3 Stanovení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu..." formou obecných podmínek pro 

ochranu krajinného rázu a dále podmínek pro regulaci výškové zástavby, charakteru a struktury zástavby, 

intenzity využití pozemků atd. Pro rozsáhlejší urbanizační celky (tj. pro rozvoj zástavby v lokalitách 

Padělky a Za humny, návrhové plochy Z1 - 4, Z11 - 12) je pak v návrhu ÚP zakotvena povinnost 

provádět zástavbu v uspořádání dle výkresu č. 4 s prvky regulačního plánu. Vzhledem k výše uvedenému 

OŽP vyhodnotil, že podmínky cílící na ochranu krajinného rázu jsou v textové části návrhu ÚP 

zapracovány, a to v odpovídající podrobnosti. 

Při studiu podkladů návrhu ÚP OŽP shledal, že v SEA vyhodnocení není rozpracováno samostatné 

vyhodnocení návrhových ploch Z10 - Z13, resp. že tyto plochy byly hodnoceny pouze z hlediska záborů 

zemědělského půdního fondu. OŽP se tudíž zabýval otázkou, zda tento fakt nemůže znamenat významné 

zkreslení výsledků hodnocení návrhu ÚP jako celkové koncepce a došel k následujícím závěrům: 

Z textu odůvodnění předloženého návrhu ÚP vyplývá, že návrhové plochy Z11 a Z12 jsou navrhovány 

vymezit z větší části v souladu s platným ÚP obce a s již dříve vydanými souhlasy dotčených orgánů, a to 
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v místě stávající místní komunikace (ul. Padělky), resp. účelové komunikace (lokalita Za humny) 

a nepředstavují tak nový koncepční prvek v území. Komunikace v těchto plochách budou na základě 

regulativů ÚP realizovány v souladu s výkresem č. 4 „Výkres části s prvky regulačního plánu". Dle 

názoru OŽP je tak jejich vymezení dle návrhu ÚP možné, a to bez důvodného předpokladu 

významnějších negativních vlivů na složky životního prostředí či veřejné zdraví. 

V případě návrhové plochy Z10 se jedná o koridor pro umístění jižního „účelového" obchvatu obce, 

s nímž úzce souvisí návrhová plocha Z13, navrhovaná pro realizaci úpravy křížení ulic Vranovická 

a Nová, resp. jejího prodloužení formou zmiňovaného jižního obchvatu v ploše Z10. Část plochy Z10 je 

přitom dle odůvodnění návrhu ÚP navržena vymezit podle původního ÚP obce, v souladu s již dříve 

vydanými souhlasy dotčených orgánů. U těchto ploch se OŽP ztotožňuje s konstatováním uvedeným 

v odůvodnění návrhu ÚP, že realizace obchvatu bude mít příznivý vliv na pohodu bydlení v centrální 

části obce (při ulicích Vranovická, Náves a Výhon), neboť má potenciál odvést část dopravy probíhající 

mezi výrobními areály na konci ulic Přibická a Výhon mimo obytnou zástavbu. OŽP nicméně současně 

souhlasí také s připomínkou občanů k této ploše, obdrženou spolu s žádostí o SEA stanovisko, že by bylo 

vhodné spolu s předmětným obchvatem realizovat pás izolační zeleně (resp. alej; viz výše - část II. tohoto 

stanoviska). OŽP má za to, že realizace pásu izolační zeleně (případně pásů po obou stranách 

komunikace) by byla vhodná nejen z hlediska snižování hluku a prašnosti ve směru k zastavěné části 

obce, ale také z hlediska krajině-estetického (krajinný ráz). Současně by zeleň (v případě aleje dřevin 

s dostatečným zápojem) alespoň částečně plnila funkce větrolamu, které jsou v otevřené krajině 

dotčeného území obce žádoucí. Podrobnější rozbor k možným dopadům vymezení předmětných 

návrhových ploch na jednotlivé složky životního prostředí, případně veřejné zdraví či pohodu bydlení, 

uvádí OŽP v rámci vypořádání připomínek obdržených spolu s žádostí o SEA stanovisko (viz výše - část 

II. tohoto stanoviska). Vzhledem k výše uvedenému OŽP také u těchto ploch neshledal, že by jejich 

vymezení, v souladu s návrhem ÚP a s požadavky uvedenými v rámci tohoto stanoviska, znamenalo 

významné ohrožení některé ze složek životního prostředí či veřejného zdraví; 

S ohledem na závěry SEA vyhodnocení a na výše uvedená fakta proto OŽP vyhodnotil, že navrhovaný 

ÚP jako celek nevyvolá, při respektování zákonných požadavků a požadavků tohoto SEA stanoviska, 

závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví, a lze jej 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 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 č. 10 

a č. 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 případně metry 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) 
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 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 Přísnotice 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. 3 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 

 

Stanovisko č.j. JMK 110521/2021 ze dne 26.7.2021 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 Přísnotice", které byly od společného jednání změněny, nemá připomínky a SEA stanovisko 

č. j. JMK 96289/2020 ze dne 08.07.2020 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 

96289/2020 ze dne 08.07.2020 SEA stanovisko. 

Spolu s návrhem ÚP, který je aktuálně předkládán k veřejnému projednání ve smyslu ust. § 52 odst. 3 

stavebního zákona, byl OŽP doložen doplněk SEA vyhodnocení - tj. dokument „VYHODNOCENÍ 

PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ- Podle 

přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. - Územní plán PŘÍSNOTICE - DODATEK k veřejnému 

projednání" (Ing. A. Mertl, září 2020). 

V tomto doplňku SEA vyhodnocení byly autorizovanou osobou zhodnoceny dopady změn návrhu ÚP 

provedených po společném jednání vůči závěrům původního SEA vyhodnocení s konstatováním, že (cit.): 

„úpravy návrhu ÚP Přísnotice nemají vliv na závěry a doporučení již zpracovaného a předaného 

posouzení VVURÚ vč. jeho části A Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA), 

předloženého Krajskému úřadu ke společnému jednání (z července 2019 v jeho formální úpravě 

z prosince 2019)". 

OŽP po prověření aktuálně předložených podkladů (tj. návrhu ÚP a doplňku SEA vyhodnoceni") shledal, 

že změny návrhu ÚP po společném jednání nejsou z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 

zásadní, a že požadavky OŽP uplatněné v rámci SEA stanoviska jsou v návrhu ÚP aktuálně 

předkládaném k veřejnému projednání ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona zapracovány. 

Vyjma požadavků odkazujících na zákonné povinnosti plynoucích z obecně závazných právních 

předpisů na úseku ochrany ZPF. V příslušné kapitole odůvodnění návrhu ÚP k tomu pořizovatel uvádí, 

že (cit.): „Ostatní podmínky pro ÚP jako celek nebudou zapracovány, neboť jde pouze o deklaraci 

podmínek obecně vyplývajících z legislativy - tj. ze zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF (§4 odst. 1 písm. 

d), které by i bez deklarace v ÚP musel záměr na změnu v území splnit. Nadto podmínka týkající se 

skrývky je podmínkou územního rozhodnutí či stavebního povolení a je tudíž nad rámec zákonné 

podrobnosti ÚP vyplývající z § 43 odst. 3.“ 
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OŽP dále přihlédl k faktu, že příslušný orgán ochrany přírody krajského úřadu nemá v této fázi k návrhu 

ÚP žádné připomínky (viz výše v textu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

Zvýše uvedených důvodů proto OŽP nemá k obsahu změn řešení návrhu ÚP po společném jednání 

připomínky. 

 

Stanovisko č.j. JMK 38807/2022 ze dne 8.3.2022 „Návrh územního plánu Přísnotice - podstatná 

změna po veřejném projednání“ 

dle § 52 odst. 3 zákona č. 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. 
 

K návrhu zadání územního plánu (dále také jen „ÚP") Přísnotice uplatnil Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP"), jako věcně a místně příslušný úřad podle ust. § 29 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a jako dotčený orgán posuzování vlivů na 

životní prostředí příslušný dle ust. § 22 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, požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů předmětného ÚP na životní prostředí 

(dále jen „SEA vyhodnocení"). 

K návrhu ÚP a doloženým podkladům uplatnil OŽP své stanovisko dle ust. § 50 odst. 2 zákona 

č.  83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v rámci koordinovaného 

dokumentu č. j. JMK 150079/2019 ze dne 21.10.2019. V rámci tohoto stanoviska uplatnil příslušný 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF") z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně ZPF nesouhlasné stanovisko k návrhové ploše Z8 návrhu ÚP. Dále OŽP, jako dotčený orgán 

příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, uplatnil požadavek na 

opravu textové části návrhu ÚP a současně OŽP, jako příslušný orgán posuzování vlivů na životní 

prostředí, uplatnil z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí požadavek 

na přepracování (úpravu) SEA vyhodnocení, které mu bylo spolu s návrhem ÚP doloženo jako kapitola 

„A" dokumentu „Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - 

Územní plán Přísnotice" (vypracoval Ing. Michal Kovář, Ph.D., 07/2019). 

Dne 09.01.2020 obdržel OŽP žádost pořizovatele ÚP o přehodnocení (úpravu) výše uvedeného dílčího 

stanoviska z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, s tím, že projektant 

SEA vyhodnocení upravil a upravené SEA vyhodnocení bylo OŽP doručeno jako příloha žádosti. Na 

základě této žádosti OŽP přípisem č. j. JMK 10694/2020 ze dne 20.01.2020 přehodnotil své původní 

stanovisko v tom smyslu, že již bylo bez připomínek. 

Dne 26.02.2020 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, s tím, 

že pořizovatel na základě konzultací s orgánem ochrany ZPF krajského úřadu navrhuje úpravy textové 

části odůvodnění návrhu ÚP pro předložení v dalším stupni projednání. Na základě této žádosti OŽP, 

jako příslušný orgán ochrany ZPF, přehodnotil své původní nesouhlasné stanovisko (viz výše) a pod č. j. 

JMK 37384/2020 ze dne 28.02.2020 uplatnil k návrhové ploše Z8 návrhu ÚP Přísnotice souhlasné 

stanovisko. 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí (tzv. SEA stanovisko) vydal OŽP pod 

č. j. JMK 96289/2020 ze dne 08.07.2020. 

Dne 04.06.2021 obdržel OŽP formou interního sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „OÚPSŘ") výzvu k uplatnění stanoviska k návrhu ÚP 

předkládanému k veřejnému projednání dle § 52 odst. 3 stavebního zákona. Stanovisko dle § 52 odst. 3 

stavebního zákona OŽP uplatnil v rámci koordinovaného dokumentu č. j. JMK 110521/2021 ze dne 

26.07.2021, a to bez připomínek. 

Dne 13.01.2022 obdržel OŽP formou interního sdělení OÚPSŘ výzvu k uplatnění stanoviska dle § 53 

odst. 1 stavebního zákona k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

uplatněných v rámci projednávání návrhu ÚP. Výzvu pořizovatele ÚP k uplatnění daného stanoviska 

obdržel OŽP také samostatně dne 11.01.2022 (evidována pod č. j. JMK 5198/2022). Z předloženého 

návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek přitom vyplývalo, že dojde ke změně částí 

řešení Návrhu ÚP (mj. změny ve vymezení a rozsahu návrhových ploch). Stanovisko ve smyslu ust. § 53 

odst. 1 stavebního zákona uplatnil OŽP pod č. j. JMK 18191/2022 ze dne 02.02.2022. 
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Dne 10.02.2022 obdržel OŽP od Ministerstva životního prostředí (dále také jen „MŽP") usnesení 

o postoupení věci - a to podání MěÚ Židlochovice, jako pořizovatele předmětného ÚP, obsahující žádost 

o uplatnění stanovisek dle § 53 odst. 2 stavebního zákona k podstatné úpravě návrhu ÚP (usnesení 

o postoupení evidováno pod č. j. JMK 22732/2022). Následně dne 14.02.2022 obdržel OŽP totožnou 

žádost o uplatnění stanovisek dle § 53 odst. 2 stavebního zákona k podstatné úpravě návrhu ÚP přímo od 

pořizovatele ÚP (žádost evidována pod č. j. JMK 23803/2022). 

Z předmětné žádosti vyplývá, že je navrhována podstatná úprava návrhu ÚP s tím, že takto upravený 

návrh ÚP bude opětovně projednán na opakovaném veřejném projednání ve smyslu ust. § 52 odst. 3 

stavebního zákona. Podstatná změna návrhu ÚP je v žádosti popsána následovně (cit.): „V návrhu 

k opakovanému veřejnému projednání dojde oproti návrhu k veřejnému projednání zejména k těmto 

změnám na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů: 

1. bude zohledněno aktuální znění PÚR ČR a opravena terminologie 

2. v textové části bude upraveno vymezení průzkumného území pro ropu a zemní plyn 

Dojde též k podstatným změnám vyplývajícím z vyhodnocení připomínek a námitek veřejnosti: 

3. budou zrušeny návrhové plochy Z 13, Z7 a Z10 

4. bude navržen jiný způsob napojení plochy Z8 na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu 

5. na části plochy Z7 bude vymezena plocha bydlení Z14 

6. budou upraveny prvky regulačního plánu: 

- zrušení podmínky výstavby dvojdomů 

- zrušení vymezení části pozemků pro umístění hlavní stavby  

- je stanovena min. velikost stavebních pozemků na 450 m2 

7. ruší se vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo, 

8. bude zmenšena plocha Z12 tak aby nezasahovala na pozemek p. č. 213" 

 

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 Přísnotice 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 25482/2022 vydal samostatně dne 

16.02.2022 k „Návrhu územního plánu Přísnotice - podstatná úprava po veřejném 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 prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona 

n e u p l a t ň u j e 

požadavek na vyhodnocení vlivů navrhované podstatné úpravy návrhu ÚP po veřejném projednání na 

životní prostředí (tzv. SEA vyhodnocení). 

Odůvodnění: 

OŽP s přiměřeným využitím rámcových kritérií dle přílohy č. 8 zákona vyhodnotil návrhy jednotlivých 

dílčích změn, které mají být předmětem předložené podstatné úpravy návrhu ÚP, a přitom zjišťoval, zda 

a v jakém rozsahu může tato navrhovaná podstatná úprava vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné 

zdraví. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní koncepci (ÚP) a příslušné 

zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní 

prostředí; přičemž dospěl k následujícím závěrům. 

Z návrhu ÚP mají být vyřazeny některé původně projednávané návrhové plochy (Z7, Z10, Z13), 

případně má být zmenšena jejich výměra (Z12) - vzhledem k charakteru těchto návrhových ploch, resp. 

vzhledem k jejich funkčnímu využití, neshledává OŽP jejich vyřazení z hlediska životního prostředí jako 

problémové. Tyto dílčí změny ze své podstaty nestanovují rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v příloze č. 1 k zákonu a nepředstavují důvod pro uplatnění požadavku na zpracování SEA 

vyhodnocení. 
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Nově navrhované vymezení plochy Z14 s funkcí bydlení (Bv) nezakládá vzhledem k charakteru 

a rozsahu dané návrhové plochy rámec pro umístění záměrů naplňujících dikci některého bodu přílohy 

č. 1 k zákonu. 

Předmětem podstatné úpravy návrhu ÚP má být dále blíže nespecifikovaná modifikace návrhu napojení 

plochy Z8 na technickou a dopravní infrastrukturu. V tomto případě OŽP vyhodnotil, že vzhledem 

k umístění návrhové plochy Z8 vůči stávající dopravní síti a vzhledem k tomu, že její napojení na 

dopravní síť vyššího řádu bude sloužit především k obsluze této plochy (resp. v ní umístěných provozů), 

nelze v této fázi důvodně předpokládat, že by takto nově vzniklá komunikace naplňovala dikci předmětu 

posuzování dle zákona. Proto i tato dílčí změna nepředstavuje dle OŽP důvod pro uplatnění požadavku 

na zpracování SEA vyhodnocení. 

Předložená navrhovaná úprava regulativů v části návrhu ÚP, který má podrobnost regulačního plánu, 

může mít teoreticky částečný vliv na životní prostředí, resp. především na krajinný ráz, nicméně OŽP má 

za to, že ochrana krajinného rázu je obecně dostatečně řešena v příslušných částech návrhu ÚP, které se 

touto podstatnou úpravou návrhu ÚP nemění - tato změna tedy taktéž nezakládá požadavek na 

zpracování SEA vyhodnocení. 

Zrušení vymezení okruhu veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro která lze uplatnit 

předkupní právo, je z hlediska posouzení návrhu úpravy návrhu ÚP dle zákona irelevantní. 

Také případný dopad podstatné úpravy návrhu ÚP na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem 

ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni lze dle OŽP předpokládat za zanedbatelný 

vzhledem k tomu, že OŽP jako příslušný dotčený orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku dle § 45i daného zákona 

vyloučil významný vliv této úpravy na skladebné prvky soustavy Natura 2000 a současně nemá k návrhu 

podstatné úpravy návrhu ÚP z hlediska jiných jím sledovaných zájmů žádné zásadní připomínky (viz 

vyjádření z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny - výše v textu tohoto koordinovaného 

dokumentu). 

Na základě výše uvedeného OŽP požadavek na zpracování zcela nového samostatného SEA 

vyhodnocení navrhované podstatné úpravy již jednou posouzeného návrhu ÚP neuplatňuje; současně ani 

neuplatňuje žádné konkrétní podrobnější požadavky na aktualizaci již jednou provedeného SEA 

vyhodnocení. 

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 o posuzování vlivů na životní prostředí, které upravují posuzování záměrů (tzv. 

projektová EIA). 

Stanovisko č.j. JMK 25481/2022 ze dne 16.2.2022 – Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti 

existence významného vlivu koncepce „Návrhu územního plánu Přísnotice – podstatné změna po 

veřejném projednání“, okres Brno-venkov na lokality soustavy NATURA 2000 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny, 

příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4) písm. o) a z) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírod a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na základě žádosti Městského úřadu Židlochovice, jako 

pořizovatele ÚP, podané dne 10.2.2022 možnost vlivu koncepce „Návrh územního plánu Přísnotice - 

podstatná změna po veřejném projednání“ na lokality soustavy Natura 2000 a vydává 

stanovisko 

Podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že předložená koncepce 

nemůže mít významný vliv 

na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 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 stav předmětů ochrany. 

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona 500/2004 Sb., správní řád 

a jedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření 

a rozhodnutí, které se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů. 
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III.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 izolační pás zeleně u plochy Z10 byl akceptován. ÚP 

byla pro plochu Z10 stanovena podmínka, která podmiňuje využití této plochy realizací pásu souběžné 

izolační zeleně ze strany k obytné zástavbě. Dále byla zapracována podmínka „minimalizovat reálný 

zábor ZPF v zastavitelných plochách, a to stanovením koncepčních podmínek v těchto plochách. 

Další dva požadavky a to: 

- Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byl minimalizován reálný zábor 

ZPF, byla zachována kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno 

vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků. 

- Skrývku kulturních vrstev půdy realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem 

výstavby. 

Nebyly akceptovány. 

Odůvodnění: 

Ostatní podmínky pro ÚP jako celek nebudou zapracovány, neboť jde pouze o deklaraci podmínek 

obecně vyplývajících z legislativy – tj. ze zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF (§ 4 odst. 1 písm. d),   které 

by i bez deklarace v ÚP musel záměr na změnu v území splnit. Nadto podmínka týkající se skrývky je 

podmínkou územního rozhodnutí či stavebního povolení a je tudíž nad rámec zákonné podrobnosti ÚP 

vyplývající z § 43 odst. 3. 

Co se týká monitorovacích ukazatelů pro sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní 

prostředí, nelze je do ÚP zapracovat jednoduše proto, že  ÚP má prováděcím předpisem danou strukturu 

a obsah, který nelze rozšiřovat, taktéž obsah zprávy o uplatňování je jednoznačně dán prováděcím 

předpisem. 

Z ukazatelů lze vycházet při zpracování územně analytických podkladů a lze k nim ve zprávě 

o uplatňování ÚP přihlížet, nelze je však „zezávaznit“ jejich zapracováním do ÚP. Nadto celé ÚP jako 

OOP je závazné a tedy nemůže obsahovat ani doporučení ani preference a to v žádné ze svých částí. 

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 

k posouzení, zda bylo zamezeno půdní a větrné erozi, dtto platí o minimalizaci skutečného záboru zem. 

půdy, časování  realizace skrývky kulturních vrstev půdy. ( příslušnost orgánu ochrany ZPF). Proto 

nebyly do ÚP tyto požadavky zapracovány. 

Územní plán není nástrojem územního plánování sloužícím k monitorování území a jeho změn, k tomu 

slouží nástroj jiný – územně analytické podklady, jelikož jak obsah ÚPD tak ÚAP je dán legislativou, 

nelze územním plánem (který vydává jiný orgán, než ten, který je příslušný k pořizování ÚAP) ukládat 

nad rámec zákona povinnosti jinému orgánu, jednalo by se porušení ustanovení § 2 odst. 2 správního 

řádu.  
 

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

„Návrhu ÚP Přísnotice", které byly od společného jednání změněny, nemá připomínky a SEA stanovisko 

č. j. JMK 96289/2020 ze dne 08.07.2020 zůstává i nadále v platnosti. 

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

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

 

III.4.  Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona 
 

III.4.1 Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR 

ve znění její 1., 2., 3. , 4. a 5. aktualizace (dále jen PUR) a Zásadami územního 

rozvoje Jihomoravského kraje ve znění aktualizace č. 1 a č. 2 (dále jen ZÚR JMK) 
 

Soulad návrhu s PÚR je vyhodnocen v textu odůvodnění projektanta v kapitole označené II.2.1  Soulad 

návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a byl popsán vzhledem ke všem částem PÚR, které 

se vztahují k řešenému území ve vztahu k republikovým prioritám a požadavkům vyplývajícím 
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z umístění obce v OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno dle čl. (42). Jedná se o území ovlivněné 

dynamikou krajského města. Je to území s velkou koncentrací obyvatelstva a dá se předpokládat, že toto 

ovlivní nárůst obyvatel v obci Přísnotice. ÚP při vymezování zastavitelných ploch pro bydlení zohlednil 

nároky na veřejnou infrastrukturu. Pro vytváření nových pracovních příležitostí vymezil zastavitelné 

plochy výroby a skladování v návaznosti na stávající plochy. Pro zajištění kvality života obyvatel 

vymezil plochy občanského vybavení – sportovní. Aktualizací č. 4 PÚR byla obec Přísnotice začleněna 

dle čl. 75b do specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem. ÚP 

umožnil realizaci retenčních opatření či staveb stanovením přípustného využití pro tyto účely v plochách 

s rozdílným způsobem využití.  Řešené území není přímo ovlivněno koridory dopravní a technické 

infrastruktury vymezeným PÚR. 

Soulad návrhu se ZÚR je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole v kapitole označené II.2.2 Soulad 

návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Soulad je vyhodnocen dle 

jednotlivých kapitol ZÚR JMK.  

Z hlediska souladu návrhu s PÚR a ZÚR JMK byla vydána tato stanoviska nadřízeného orgánu: 

- stanovisko koordinátora dle § 50 odst. (2) SZ č.j. JMK 149887/2019 ze dne 21.10.2019, ve kterém 

bylo oznámena nemožnost vydání koordinovaného stanoviska z důvodu nesouhlasného stanoviska 

odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

a nesouhlasného stanoviska jako orgánu posuzování vlivů na životní prostředí. 

- z hlediska  souladu návrhu ÚP s PÚR a ZÚR bylo vydáno stanovisko č.j. JMK 89993/2020 

z 26.6.2020 (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 110521/2021 ze dne 26.7.2021 (stanovisko dle 

§52 odst.(3) SZ),  

- 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 

105353/2022 ze dne 14.7.2022 

Ve  stanovisku  dle § 50 odst. (7) nadřízený orgán uvedl, že z hlediska souladu návrhu ÚP Přísnotice 

s PÚR nemá připomínky, pouze upozornil, že dne 2.9.2019 byla vládou České republiky schválena 

Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Z úplného znění Politiky 

územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 nevyplývají pro návrh ÚP Přísnotice 

nové požadavky. 

Z hlediska posouzení souladu návrhu ÚP se ZÚR měl požadavek vztahující se  ke kapitole I. ZÚR, kde 

bylo požadováno prověření trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV Územní studií koridoru vedení 

400 kV Sokolnice -  hranice ČR/ Rakousko.  

Z hlediska posouzení návrhu ÚP zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 

KrÚ JMK neměl žádné připomínky. 

Ve stanovisku dle §52 odst. (3) nadřízený orgán konstatoval, že nemá k částem změněným v návrhu ÚP, 

které byly provedeny od společného jednání, zásadní připomínky. Stanovisko obsahovalo pouze 

upozornění, že dne 17.8.2020 byla vládou České republiky  schválena Aktualizace č. 5 PÚR , ze které ale 

pro k.ú. Přísnotice nevyplývají žádné nové požadavky. 

Rovněž stanovisko k opakovanému veřejnému projednání neobsahovalo žádné připomínky z hlediska 

souhlasu návrhu ÚP s PÚR, ZÚR a širších vztahů. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že  návrh ÚP je v souladu s PÚR, ZÚR   

 

Vyhodnocení souladu se stanovisky nadřízeného orgánu - krajský úřad Jihomoravského kraje, 

OÚPSŘ, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Zákon 183/2006 Sb., - stavební zákon dle §7 odst. 1 písm. g) ve smyslu §47 odst. 2) 
 

Ve stanovisku č.j. JMK 174459/2017 z 3.1.2018 k návrhu zadání  

Obsah vyjádření k zadání: 

Návrh zadání ÚP zohledňuje v jednotlivých kapitolách požadavky vyplývající pro území obce Přísnotice 

z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR) ve znění Aktualizace č. 1 a požadavky 

vyplývající pro území obce Přísnotice ze ZÚR JMK vydaných Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 

05.10.2016 a účinných od 03.11.2016. 
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Ke kapitole A.1. OÚPSŘ upozorňuje, že ve smyslu názvu kapitoly („upřesnění požadavků“) je žádoucí 

specifikovat, které z republikových priorit územního plánování (obsažených v článcích 14 – 32 PÚR ČR 

ve znění Aktualizace č. 1, na které je odkazováno) mají být v ÚP Přísnotice (zejména) zohledněny.  

Dále je třeba do této kapitoly zadání promítnout relevantní požadavky na uspořádání a využití území 

a úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR JMK pro OB3 metropolitní rozvojovou oblasti Brno, do 

které je obec na základě upřesnění této rozvojové oblasti v ZÚR JMK zařazena.  

Návrh zadání ÚP by měl stanovit požadavek (ve smyslu kap. H ZÚR JMK), aby při zpracování návrhu 

ÚP byly u všech ploch a koridorů nadmístního významu vyhodnoceny návaznosti na správní území 

sousedních obcí (resp. další katastry) a jejich zajištění ve stávající či pořizované ÚPD těchto obcí. 

Požadavek na zajištění územní koordinace a ochrany koridorů a ploch v ÚPD dotčených obcí je vesměs 

k záměrům ZÚR JMK jmenovitě uveden (v rámci citace úkolů pro územní plánování), chybí však ve 

vztahu k ÚSES. 

Z hlediska požadavků vyplývajících z územně plánovacích podkladů návrh zadání ÚP v kapitole A.2. 

shrnuje limity využití území, problémy k řešení plynoucí z územně analytických podkladů a požadavky 

vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů, které je třeba v rámci návrhu ÚP Přísnotice zohlednit. 

OÚPSŘ nemá k návrhu zadání další požadavky, pouze upozorňuje na nepřesnost ve vysvětlivkách 

zkratek – ve formulaci o schválení PÚR ČR (uvedeným usnesením byla schválena Aktualizace č. 1 jako 

taková, nikoliv PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1). 
 

Závěrem OÚPSŘ doplňuje informace a požadavky týkající se cyklistické dopravy na území 

Jihomoravského kraje. Z hlediska rozvoje/plánování cyklistické dopravy a cykloturistiky pro území obce 

Přísnotice vyplývají ze ZÚR JMK následující cyklistické koridory: 

Dálkový cyklistický koridor EuroVelo: EuroVelo 9 (hranice s Olomouckým krajem – vojenský újezd 

Březina – Vysočany – Sloup – Blansko – Adamov – Brno – Židlochovice – Vranovice – Ivaň – 

Pasohlávky – Nový Přerov – Mikulov – Valtice – Lednice – Břeclav – Poštorná – hranice s Rakouskem), 

který je součástí mezinárodní sítě cyklistických tras EuroVelo. 

Mezinárodní cyklistický koridor: Cyklostezka Brno – Vídeň (Brno – Židlochovice – Hevlín – Wien) 

(přes katastrální území obce Přísnotice v souběhu se stávajícím vedením tras mezinárodních 

cyklistických koridorů Greenway Krakov – Morava – Wien a Jantarová stezka – KČT 5, která je součástí 

dálkových cyklotras ČR 

Krajský koridor: (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – Lanžhot (– Kúty – 

Bratislava), který je součástí krajské sítě cyklistických koridorů. 

Je nutno prověřit územní podmínky pro vymezení koridorů pro vedení těchto cyklistických tras 

v návaznosti na sousední katastrální území jednotlivých obcí s ohledem na možnost vyloučení motorové 

dopravy. 

Případný návrh vedení nových cyklotras a cyklostezek musí být v souladu s Technickými podmínkami 

Ministerstva dopravy, Navrhování komunikací pro cyklisty, TP 179 z roku 2017 a s Koncepcí rozvoje 

cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016 – 2023 (dále jen „Koncepce rozvoje cyklistiky v JMK 

2016 – 2023“), která byla schválená Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v únoru 2016. V tomto 

dokumentu jsou uvedeny trasy mezinárodních, národních a plánovaných krajských cyklokoridorů 

řešících dopravní a turistické napojení v Jihomoravském kraji. 

Kompletní verze Koncepce rozvoje cyklistiky v JMK 2016 – 2023 je k dispozici na webových stránkách 

Jihomoravského kraje (http://www.kr- jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=262489&TypeID=2) nebo na 

Cykloportále (http://www.cyklo-jizni-morava.cz/). 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Požadavky byly akceptovány a zapracovány do návrhu zadání ÚP 
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 149887/2019 ze dne 21.10.2019 k návrhu ÚP 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, obdržel dne 28.8.2019 

oznámení o společném jednání o „Návrhu územního plánu Přísnotice“ a vyhodnocení jeho vlivů na 

udržitelný rozvoj území ve smyslu ustanovení §50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Společné jednání se uskutečnilo dne 

30.9.2019 na městském úřadu Židlochovice. 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 částečně nesouhlasného 
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stanoviska odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu ochrany ZPF a nesouhlasného stanoviska 

jako orgánu posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu územního plánu však nelze za krajský úřad 

vydat k „Návrhu územního plánu Přísnotice“ 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 a nesouhlasného 

stanoviska jako orgánu posuzování vlivů na životní prostředí,  nelze vydat koordinované stanovisko.  
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 89993/2020 z 26.6.2020 k návrhu  ÚP dle §50 odst. 7: 

Posouzení z hlediska souladu s PÚR a ZÚR 

Posouzení návrhu ÚP Přísnotice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem: 

 

A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky v platném znění (dále jen PÚR ČR) patří obec 

Přísnotice 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 Přísnotice 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), článku 19 (tj. účelné využívání a uspořádání území, ochrana nezastavěného území) 

a článku 25 (tj. vytváření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území - záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.). 

Z PÚR ČR nevyplývají pro správní území obce požadavky na rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

nadmístního významu. 

KrÚ z hlediska souladu návrhu ÚP Přísnotice s PÚR ČR nemá připomínky, pouze upozorňuje, že dne 

02.09.2019 byla vládou České republiky schválena Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3 Politiky územního 

rozvoje České republiky. Z úplného znění Politiky územního rozvoje České republiky ve znění 

Aktualizací č. 1, 2 a 3 nevyplývají pro návrh ÚP Přísnotice nové požadavky. 
 

B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem Jihomoravského 

kraje vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016. V ZÚR JMK stanovené priority 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v návrhu ÚP Přísnotice zohledněny 

a řešením upřesněny, zejména se zřetelem na bod (9) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro zajištění 

a podporu optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou), 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 Přísnotice součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3 - Brno. Řešení 

návrhu ÚP Přísnotice včetně rozsahu rozvojových ploch odpovídá umístění v metropolitní rozvojové 

oblasti. 

Do správního území obce nezasahují dle ZÚR JMK koridory dopravní infrastruktury nadmístního 

významu, s výjimkou dopravy cyklistické. Územím prochází dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9, 

pro který je vymezena stávající trasa na západním okraji obce. Mimo zastavěné území je koridor 

EuroVelo 9 vymezen na účelových komunikacích, tedy mimo dopravní prostory silnic. Trasa koridoru 

EuroVelo 9 navazuje na vymezení cyklistických koridorů a stezek v sousedních Žabčicích a Vranovicích. 
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V souběhu s EuroVelo 9) prochází řešeným územím mezinárodní cyklistický koridor Cyklostezka Brno - 

Vídeň. 

Cyklistický koridor krajské sítě (Brno -) Vranovice - Dolní Věstonice - Lednice - Břeclav - Lanžhot 

(- Kúty - Bratislava) je vymezen v trase silnice II/381 procházející krátkým úsekem na jižním okraji 

řešeného území. Silnice II/381 není dle Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje zařazena do tahů 

krajského významu. Trasa tohoto cyklokoridoru navazuje na vymezení cyklistických koridorů 

a cyklostezek v sousedních Uherčicích a Vranovicích. 

ZÚR JMK vymezují (dle kapitoly D) ve správním území obce Přísnotice koridor nadmístního významu 

TV02 - Vírský oblastní vodovod, napojení skupinového vodovodu Vranovice. V návrhu ÚP Přísnotice je 

pro tento záměr vymezen zpřesněný koridor v šířce 40 m, v souladu se ZÚR JMK je stanovena veřejně 

prospěšná stavba. 

Na území obce zasahují dle ZÚR JMK plochy pro protipovodňová opatření POT05 a POP02 (POT05 - 

plocha řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického 

potoka, P0P02 - opatření na vodním toku Svratka). Protipovodňové opatření POT05 představuje v daném 

území pouze plochu pro rozliv a případnou akumulaci povrchové vody při povodních, stavba poldru 

dopadá mimo řešené území. V návrhu ÚP Přísnotice jsou pro uvedená protipovodňová opatření 

vymezeny plochy v rozsahu dle ZÚR JMK a jsou stanovena příslušná veřejně prospěšná opatření. 
 

ZÚR JMK vymezují (dle kapitoly D) ve správním území obce Přísnotice z nadmístního územního 

systému ekologické stability (ÚSES) pouze okrajově regionální biokoridor RK 114A. Tento biokoridor 

je ve zpřesněné šířce vymezen na území sousední obce Nosislav, nezasahuje do území Přísnotic a ani se 

řešeného území nedotýká. 

Územní plány sousedících obcí (Žabčice, Nosislav, Uherčice a Vranovice) nabyly účinnosti před nabytím 

účinnosti ZÚR JMK; návaznosti záměrů ZÚR JMK zpřesněných v návrhu ÚP Přísnotice bude třeba řešit 

v rámci uvedení územně plánovací dokumentace těchto obcí do souladu se ZÚR JMK ve smyslu 

požadavku § 54 odst. 6 stavebního zákona. 

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 (zejm. v souvislosti s plochami protipovodňových opatření), 

z hlediska civilizačních hodnot je podporována obsluha území veřejnou infrastrukturou jak nadmístního, 

tak místního významu. 

Správní území obce Přísnotice je dle kapitoly F. ZÚR JMK zařazeno do krajinných typů 7 - 

Dyjsko-svratecký (severní, východní, jihovýchodní a jižní část území) a 21 - Ořechovsko-vranovický 

západní a střední část vč. zastavěného území) v návrhu ÚP jsou zohledněny požadavky a úkoly 

vyplývající ze zařazení území do těchto krajinných typů. 

v kapitole I. ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní 

studií. Obce Přísnotice 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 

Přísnotice z povinnosti prověření změn nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

v návrhu ÚP je uvedena ve věci začlenění obce do území dotčeného uvedenou územní studií, KrÚ 

požaduje pasáž vztahující se ke kapitole I. odpovídajícím způsobem upravit. 

 

Posouzení návrhu ÚP Přísnotice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 

územní vztahy 
 

Návrh ÚP Přísnotice vychází z dosavadního historického vývoje území, stávajícího funkčního 

a prostorového uspořádání území, přírodních podmínek a širších vztahů a navazuje na současně platnou 

územně plánovací dokumentaci. S ohledem na polohu ve struktuře osídlení se jedná o obec s potenciálem 

dalšího rozvoje zejména v oblasti bydlení, hospodářský význam obce je převážně zemědělský, v území 

převažují hodnotné zemědělské půdy. 

Koncepce rozvoje zástavby obce spočívá ve využití zastavěného území a v umožnění přiměřeného 

stavebního rozvoje v zastavitelných plochách navazujících na hlavní zastavěné území. Zastavitelné 

plochy jsou vymezeny zejména pro venkovské bydlení, pro výrobu (na jižním okraji zastavěného území 

v návaznosti na stávající plochy výroby a skladování) a pro občanské vybavení (v návaznosti na stávající 

areály a zařízení občanské vybavenosti). 
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Katastrem Přísnotic procházejí silnice II/381 a III/41621, které jsou stabilizované. Dále územím prochází 

v okrajové poloze železniční trať č. 250, která zde nemá zastávku, nejbližší vlaková stanice je 

v sousedních Žabčicích. Veřejná doprava osob je v řešeném území provozována autobusovými linkami. 

V návrhu ÚP je vymezena zastavitelná plocha pro úpravu křižovatky ulic Vranovická a Nová na silnici 

III/41621 s odbočením na navrženou účelovou komunikaci pro výrobní dopravní obchvat na jižním 

okraji obce. 

Řešeným územím procházejí cyklistické koridory nadmístního významu (viz výše); navržena je 

doplňující místní cyklotrasa směrem na Nosislav. 

Koncepce řešení technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízení a sítí a spočívá v jejich 

stabilizaci včetně vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury, ve kterých jsou umístěny 

a provozovány např. vodní zdroje, čerpací stanice, vodojemy apod., včetně další souvisejících zařízení. 

Pro procházející svazek pěti stávajících velmi vysokotlakých tranzitních plynovodů je vymezen koridor 

zahrnující i souběžné metalické spoje na plochách s různým způsobem využití, zejména na plochách 

zemědělských. Řešeným územím prochází také stávající vedení vysokotlakého zásobovacího plynovodu, 

vedení skupinového vodovodu a nadzemní vedení 22 kV elektrické energie. Tato vedení jsou 

stabilizována ve svých trasách a nejsou na nich navrženy změny. 

Podle požadavku ZÚR JMK jsou v návrhu ÚP vymezeny plochy a koridory technické infrastruktury 

a protipovodňových opatření TV02, POP02 a POT05 (viz výše). 
 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze stávajícího způsobu využití a z krajinných typů. 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 nadregionálního významu, na základě upřesnění v ÚP ani prvky 

regionálního ÚSES (viz bod 2. tohoto stanoviska). V návrhu ÚP jsou vymezeny skladebné části lokálního 

ÚSES se zajištěním návazností na sousední katastry. 

Závěr: 

K návrhu ÚP Přísnotice nemá KrÚ z hlediska posouzení souladu návrhu s PÚR ČR, se ZÚR JMK 

a z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy zásadní připomínky, 

požaduje pouze do návrhu ÚP Přísnotice pro veřejné projednání zohlednit aktuálně platné znění PÚR ČR 

a korigovat text odůvodnění v pasáží vztahující se ke kapitole I. ZÚR JMK. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Připomínky KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu byly do návrhu pro veřejné projednání zapracovány. 
 

Obsah koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 110521/2021 ze dne 26.7.2021 

(stanovisko dle §52 odst.(3) SZ),  

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 územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem. V návrhu ÚP pro veřejné projednání (datovaném 09/2020) byly 

zohledněny připomínky KrÚ uvedené ve stanovisku vydaném ve smyslu ust. § 50 odst. 7 stavebního 

zákona dne 08.06.2020 pod č. j. JMK 89993/2020, požadující zohlednit aktuálně platné znění PÚR ČR 

a korigovat text odůvodnění v pasáží vztahující se ke kapitole I.ZÚR JMK. 

K částem řešení, které byly v „Návrhu ÚP Přísnotice" od společného jednání (§ 50) změněny, nemá KrÚ 

z hlediska výše uvedené problematiky zásadní připomínky. Upozorňuje pouze, že dne 17.08.2020 byla 

vládou České republiky schválena Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky. 

Z Politiky územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 11.09.2020) nevyplývají pro 

návrh změny ÚP Přísnotice nové požadavky. KrÚ dále považuje za vhodné uvádět v souvislosti 

s Aktualizací č. 1 a Aktualizací č. 2 ZÚR JMK především datum nabytí jejich účinnosti (31.10.2020) 

a dále reflektovat změnu terminologie v kap. F ZÚR JMK (krajinné celky, cílové kvality krajiny). 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Připomínky KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu byly do návrhu pro opakované veřejné projednání 

zapracovány. 
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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 105353/2022 ze dne 14.7.2022 
 

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 územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem. 

KrÚ konstatuje, že v upravené dokumentaci „Návrhu územního plánu Přísnotice“ (dále jen „návrh ÚP“) 

pro opakované veřejné projednání (dat. 05/2020) je reflektována skutečnost, že v době po předchozím 

veřejném projednání (konaném dne 21.07.2021) došlo dne 01.09.2021 k nabytí účinnosti Aktualizace č. 4 

politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR). 

Dle Aktualizace č. PÚR ČR jsou Přísnotice nově součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje 

aktuální problém ohrožení suchem. Z předložené dokumentace vyplývá, že návrh ÚP vymezením ploch 

zeleně krajinné a ploch POP02 a POT05 pro protipovodňová opatření k zadržení a rozlivu vody při 

povodních v nivě Svratky a Šatavy zlepšuje a spoluvytváří podmínky pro podporu přirozeného vodního 

režimu v krajině a zvyšování retenčních a akumulačních vlastností. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ – opakované veřejné projednání: 

Nadřízený orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu, vydal souhlasné stanovisko bez 

doporučení. 
 

Výsledek přezkoumání 

Po přezkoumání výše uvedeného je návrh ÚP Přísnotice v souladu s PÚR a ZÚR a je zajištěna 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

 

III.4.2  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 II.3 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 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 zastavitelné plochy Z1–Z4 

plochy bydlení venkovského  a plochy Z11, Z12 plochy veřejných prostranství – komunikace prvky 

regulačního plánu. Pro příznivé životní prostředí a soudržnost obyvatel vymezil zastavitelné plochy Z5 

plochy občanského vybavení – sportovní. Dále pak plochu Z6 – plochu občanského vybavení – církevní. 

Pro hospodářský rozvoj území byly vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování – lehká 

a řemeslná výroba  Z8, Z9, které jsou v podstatě rozšířením ploch stávající s minimálním požadavkem na 

novou dopravní a technickou infrastrukturu. Vymezil koridor technické infrastruktury pro stavbu 

Vírského oblastního vodovodu TV02 – napojení skupinového vodovodu Vranovice. 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 ( POP02), řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním 

toku Svratka včetně Ivanovického potoka (POT05).  

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 
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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. 

 

III.4.3 Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů 
 

Soulad je vyhodnocen v textu odůvodnění projektanta v kapitole označené II.4  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 II.9.7. 
 

V souladu s rozhodnutím zastupitelstva vymezená část ÚP  - zastavitelná plocha Z1 – Z4 - obsahuje 

prvky regulačního plánu.  

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. A koridor pro technickou infrastrukturu. 

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 stávající  a plochy změn veřejných prostranství za účelem stabilizace a ochrany komunikací 

zajišťujících prostupnost krajiny v nezastavěném území.. 

S ohledem na specifické podmínky a na požadované využití je většina ploch s rozdílným způsobem 

využití podrobněji členěna. Toto je zdůvodněno v kapitole II.9.3.2  

Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. byly dle ustanovení § 3 odst. 4) stanovena plochy zeleně, 

odůvodnění jejich vymezení je obsaženo v kapitole II.9.3.2. 

Výsledek přezkoumání: 
Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh ÚP v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů. 

 

III.4.4  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 II.5.1. Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání územního plánu Přísnotice 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. 

 

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

Obsah stanoviska k návrhu zadání ( stanovisko č.j. JMK 174459/2017 ze dne 3.1.2018) 

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 150079/2019  z 21.10.2019 k návrhu ÚP dle § 50 

OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí (dále jen „zákon“) nemá k předloženému návrhu ÚP připomínky.  

OŽP nicméně požaduje přepracování (úpravu) doloženého vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní 

prostředí (tzv. SEA vyhodnocení, doloženo jako kapitola „A“ dokumentu „vyhodnocení 

předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území – Územní plán Přísnotice“., 

vypracoval Ing. Michal Kovář, Ph.D., 07/2019) tak, aby jeho struktura a obsah odpovídaly příslušné 

příloze stavebního zákona (ve smyslu ust. §19 odst. 2 stavebního zákona). 

V této věci se OŽP řídil následující správní úvahou: Struktura SEA vyhodnocení a obsah jeho 

jednotlivých kapitol jsou v souladu s ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona dány příslušnou přílohou 

stavebního zákona „Rámcový obsah vyhodnocení vlivů ....územního plánu na životní prostředí pro účely 

posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (část a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)“. 

OŽP srovnáním doloženého SEA vyhodnocení s výše uvedenou přílohou stavebního zákona shledal, že 

doložený text tuto strukturu a obsah nerespektuje, přičemž tento fakt je zřejmý již z pouhého srovnání 

počtu kapitol, kdy SEA vyhodnocení jich obsahuje 11, oproti 12 kapitolám uvedeným v příloze 

stavebního zákona. 

Rozpor s přílohou stavebního zákona je zřejmý od kapitoly č. 5 předloženého SEA vyhodnocení. 

Reálný obsah kapitoly č. 5 doloženého SEA vyhodnocení (tj. popis jednotlivých návrhových ploch 

a jejich potencionálních dopadů na životní prostředí) má být v souladu s přílohou stavebního zákona 

obsahem až kapitoly č. 6. Současně je v kapitole č. 5 SEA vyhodnocení uvedeno: „Detailně je 

vyhodnocen vliv na zvlášť chráněná území – přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná 

dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“. Toto tvrzení je zavádějící, protože žádné takové 

lokality se v předmětném katastru nevyskytují. Na úvod kap. 6 je naopak uvedeno, že tato obsahuje 

zhodnocení nových lokalit ÚP, což není pravda, neboť toto hodnocení obsahuje (opět v rozporu 

s přílohou stavebního zákona) již předchozí kapitola č. 5. 

V kap. 7 je pak uvedeno: „Kapitola obsahuje výčet navrhovaných ploch, ve kterých byly v kap. 6 

identifikovány významné vlivy na posuzování charakteristiky životního prostředí a zdraví obyvatelstva 

a plochy byly zhodnoceny jako podmínečně přípustné pro zapracování do změny územního plánu obce“. 

Tento úvodní popis je opět zavádějící, neboť v kapitole žádné navrhované plochy uvedeny nejsou (což 

koresponduje s tím, že taky závěrečný návrh SEA stanoviska je bez požadavků na úpravu obsahu ÚP). 

Současně tento popis činí SEA vyhodnocení ještě více matoucí, neboť je odkazováno na kapitolu č. 6, 

která ovšem obsahuje pouze popis metodiky, ne samotné hodnocení či výsledky hodnocení s popisem 

návrhových ploch a s identifikovanými potenciálními vlivy na životní prostředí a lidské zdraví. 

Kap. 11 SEA vyhodnocení (od str. 54) pak chybně shrnuje obsah celého dokumentu, kdy v ní uvedená 

čísla kapitol a stručný popis jejich obsahu a závěrů neodpovídají textu dokumentu. 

Z výše uvedených důvodů dospěl OŽP k závěru, že ačkoliv je rozsah SEA vyhodnocení návrhu ÚP 

dostačující a OŽP se s jeho závěry ztotožňuje, je předložený dokument SEA vyhodnocení jako celek 

zpracován v rozporu s příslušnou přílohou stavebního zákona, která stanovuje jeho rámcovou strukturu 

a obsah. Současně dokument trpí takovými vadami, které jej činí nekonzistentním a matoucím pro 

laickou veřejnost (přeházené obsahy kapitol, některá zavádějící tvrzení v úvodních popisech obsahu 

kapitol, chybné závěrečné netechnické shrnutí v poslední kapitole), které je v souladu se stavebním 

zákonem předkládán k vyjádření jako neopominutelná součást podkladů návrhu ÚP. 

OŽP proto požaduje SEA vyhodnocení upravit v souladu s výše uvedeným. 
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Vyhodnocení: 

Vyhodnocení vlivů…. bylo přepracováno a pořizovatel 9.1.2020 předložil KrÚ OŽP žádost 

o přehodnocení jeho nesouhlasného stanoviska. 
 

Obsah stanoviska č.j. 10694/2020 z 20.1.2020 (doručeno 22.1.2020) k návrhu: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně 

příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a jako 

dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 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, uplatnil k návrhu zadání územního plánu (dále 

jen „ÚP“) Přísnotice požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů předmětného ÚP na životní prostředí 

(dále jen „SEA vyhodnocení“). 

Následně v postupu dle ust. §50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) uplatnil OŽP k návrhu ÚP a doloženým podkladům v rámci koordinovaného 

dokumentu č.j. JMK 150079/2019 ze dne 21.10.2019 mj. dílčí stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V tomto stanovisku příslušný orgán posuzování vlivů na 

životní prostředí požadoval přepracování (úpravu) SEA vyhodnocení, které mu bylo spolu s návrhem ÚP 

doloženo jako kapitola „A“ dokumentu „Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území – Územní plán Přísnotice“., vypracoval Ing. Michal Kovář, Ph.D., 07/2019). 

Svůj požadavek odůvodnil faktem, že ačkoliv je rozsah SEA vyhodnocení dostačující a OŽP se s jeho 

závěry ztotožňuje, je dokument SEA vyhodnocení jako celek zpracován v rozporu s příslušnou přílohou 

stavebního zákona, která stanovuje jeho rámcovou strukturu a obsah. OŽP dále konstatovat, že dokument 

trpí takovými vadami, které jej činí nekonzistentním a matoucím pro laickou veřejnost, které je v souladu 

se stavebním zákonem předkládán k vyjádření jako neopominutelná součást podkladů návrhu ÚP. 

Dne 9.1.2020 obdržel OŽP žádost pořizovatele ÚP o přehodnocení (úpravu) výše uvedeného dílčího 

stanoviska z hlediska zákona č. 100/20001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uplatněného 

v bodě č. 5 koordinovaného dokumentu č.j. JMK 150079/2019 ze dne 21.10.2019. V žádosti je 

konstatováno, že projektant dokument SEA vyhodnocení upravil dle požadavků výše uvedeného 

stanoviska orgánu hodnocení vlivů na životní prostředí. Upravené SEA vyhodnocení – tj. dokument 

„VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ - Územní plán Přísnotice“ (Ing. Michal Kovář, Ph.D, zodpovědný projektant Ing. 

Alexandr Mertl, Tišnov, červenec 2019; formálně upraveno v prosinci 2019) bylo doručeno jako příloha 

žádosti. 

Na základě výše uvedeného OŽP posoudil předložené upravené SEA vyhodnocení jako jeden z podkladů 

projednávání návrhu ÚP Přísnotice a mění své původní stanovisko č.j. JMK 150079/2019 ze dne 

21.10.2019 v bodě č .5 - z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

následovně: 

OŽP jako orgán příslušný dle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona v této fázi projednávání 

předloženého návrhu ÚP Přísnotice konstatuje, že nemá k návrhu ÚP, ani k doloženému SEA 

vyhodnocení ve verzi po formální úpravě z prosince 2019, připomínky. 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „SEA stanovisko“) bude vydáno samostatně poté, 

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

k problematice životního prostředí. 

Vyhodnocení: 

Na základě předložené úpravy  SEA vyhodnocení dotčený orgán uvádí, že nemá k návrhu ÚP ani 

k doloženému SEA vyhodnocení připomínky. Pořizovatel zaslal stanoviska a připomínky podle odstavců 

2 a 3 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 (déle SEA 

stanovisko) č.j. JMK 96289/2020 Z 8.7.2020 je uvedeno v oddíle odůvodnění „Stanovisko krajského 

úřadu podle § 50 odst. 5“. Sdělení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, je uvedeno v oddíle 

odůvodnění se stejným názvem. 
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Obsah stanoviska  č.j. JMK 110521/2021  z 26.7.2021 dle § 52 

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

„Návrhu ÚP Přísnotice", které byly od společného jednání změněny, nemá připomínky a SEA stanovisko 

č. j. JMK 96289/2020 ze dne 08.07.2020 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 

96289/2020 ze dne 08.07.2020 SEA stanovisko. 

Spolu s návrhem ÚP, který je aktuálně předkládán k veřejnému projednání ve smyslu ust. § 52 odst. 3 

stavebního zákona, byl OŽP doložen doplněk SEA vyhodnocení - tj. dokument „VYHODNOCENÍ 

PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ- Podle 

přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. - Územní plán PŘÍSNOTICE - DODATEK k veřejnému 

projednání" (Ing. A. Mertl, září 2020). 

V tomto doplňku SEA vyhodnocení byly autorizovanou osobou zhodnoceny dopady změn návrhu ÚP 

provedených po společném jednání vůči závěrům původního SEA vyhodnocení s konstatováním, že (cit.): 

„úpravy návrhu ÚP Přísnotice nemají vliv na závěry a doporučení již zpracovaného a předaného 

posouzení VVURÚ vč. jeho části A Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA), 

předloženého Krajskému úřadu ke společnému jednání (z července 2019 v jeho formální úpravě 

z prosince 2019)". 

 

OŽP po prověření aktuálně předložených podkladů (tj. návrhu ÚP a doplňku SEA vyhodnoceni") shledal, 

že změny návrhu ÚP po společném jednání nejsou z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 

zásadní, a že požadavky OŽP uplatněné v rámci SEA stanoviska jsou v návrhu ÚP aktuálně 

předkládaném k veřejnému projednání ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona zapracovány. 

Vyjma požadavků odkazujících na zákonné povinnosti plynoucích z obecně závazných právních 

předpisů na úseku ochrany ZPF. V příslušné kapitole odůvodnění návrhu ÚP k tomu pořizovatel uvádí, 

že (cit.): „Ostatní podmínky pro ÚP jako celek nebudou zapracovány, neboť jde pouze o deklaraci 

podmínek obecně vyplývajících z legislativy - tj. ze zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF (§4 odst. 1 písm. 

d), které by i bez deklarace v ÚP musel záměr na změnu v území splnit. Nadto podmínka týkající se 

skrývky je podmínkou územního rozhodnutí či stavebního povolení a je tudíž nad rámec zákonné 

podrobnosti ÚP vyplývající z § 43 od. 3." 

OŽP dále přihlédl k faktu, že příslušný orgán ochrany přírody krajského úřadu nemá v této fázi k návrhu 

ÚP žádné připomínky (viz výše v textu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

Zvýše uvedených důvodů proto OŽP nemá k obsahu změn řešení návrhu ÚP po společném jednání 

připomínky. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán konstatoval, že nemá připomínky k částem ÚP, které byly od společného jednání změněny, 

a jeho stanovisko je tedy souhlasné.  
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 18191/2022 z 2.2.2022 k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí 

o námitkách dle § 53 odst. 1 

OŽP jako příslušný dotčený orgán dle § 20 odst. b) a § 22 odst. d) výše uvedeného zákona nemá 

k předloženému podkladům připomínky. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 105353/2022 ze dne 14.7.2022 dle § 53 odst. 2 a § 52 odst. 1 - 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 

Přísnotice“, které byly od předchozího veřejného projednání změněny připomínky. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny 

k opakovanému veřejnému projednání, dotčený orgán v zákonné lhůtě stanovisko neuplatnil. V souladu 
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s ust . §  53 odst. 1 Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 

v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu ochrany životního prostředí 

Dotčený orgány vydal souhlasná stanoviska, lze tedy konstatovat, že ÚP je v souladu s jeho stanovisky. 
 

Ochrana přírody a krajiny 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

§ 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  
 

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

Ve stanovisku č.j. JMK 176070/2017 z 13.12.2017 k návrhu zadání  

vydal  s t a n o v i s k o   podle § 45i odstavce 1 v tom smyslu,  že předložená úprava nemůže mít   

významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 

ptačí oblastí soustavy NATURA 2000. 

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.  
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 150079/2019  z 21.10.2019 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 Přísnotice" a konstatuje, že na základě 

předchozího vyloučení významného vlivu zadání tohoto územního plánu na soustavu Natura 2000, nemá 

k návrhu další připomínky. 
 

Obsah stanoviska  č.j. JMK 110521/2021 z  26.7.2021 dle § 52 

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

uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního 

plánu Přísnotice" v tom smyslu, že k nim nemá připomínky. 
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 18191/2022 z 2.2.2022 k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí 

o námitkách dle § 53 odst. 1 

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

sděluje, že k předmětnému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

uplatněných k „Návrhu územního plánu Přísnotice“ nemá připomínky. 
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 105353/2022 ze dne 14.7.2022 dle § 53 odst. 2 a § 52 odst. 1 - 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 Přísnotice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v tom smyslu, že k nim nemá 

žádné připomínky 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny 

k opakovanému veřejnému projednání, dotčený orgán v zákonné lhůtě stanovisko neuplatnil. V souladu 

s ust . §  53 odst. 1 Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 

v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 

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

Židlochovice  

Ve stanovisku č.j. OŽPSÚ/20755/2017/VK ze dne 3.1.2018 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. 
 

V dalším procesu projednávání návrhu ÚP Přísnotice dotčený orgán neuplatnil žádná další stanoviska. 

Své stanovisko neuplatnil ani k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách. 

V souladu s § 53 odst. 1 SZ, pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko v zákonné lhůtě, má se za to, že 

s návrhy 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, 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. 

 

Ochrana vod 
 

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. JMK174459/2017, 3.1.2018 

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 -Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí  

Vyhodnocení: 

Orgán ochrany vod uvádí, že není věcně a místně příslušný k uplatnění stanoviska. 

V dalším procesu projednávání návrhu ÚP Přísnotice dotčený orgán, v rámci koordinovaných 

stanovisek a stanovisek odboru životního prostředí, tak jak byla uplatněna, konstatoval totéž. 

 

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/20755/2017/VK ze dne 3.1.2018 k návrhu zadání 

Vodoprávní úřad nemá k předložené koncepci požadavky. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany vod neuvedl žádné požadavky na obsah ÚP  

V dalším procesu projednávání návrhu ÚP Přísnotice dotčený orgán neuplatnil žádná další stanoviska. 

Své stanovisko neuplatnil ani k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách. 

V souladu s § 53 odst. 1 SZ, pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko v zákonné lhůtě, má se za to, že 

s návrhy souhlasí. 

Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zákona o ochraně vod.  

Územní plán vymezil plochy pro přírodě blízká protipovodňová opatření, řízené inundace POP02 

a POT05  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 technické a dopravní infrastruktury, plochách zeleně, vodních 

a vodohospodářských, plochách zemědělských, plochách lesních proto, aby bylo možné účinně 
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realizovat protipovodňová opatření v plochách, které jsou dotčeny záplavovým územím. Územní plán 

nevymezuje zastavitelné plochy v záplavovém území vyjma plochy Z5 – plocha občanského vybavení - 

sportovní, protože navazuje na stávající již realizovanou plochu sportovní a tím dojde k rozšíření 

občanské vybavenosti, která slouží ke zlepšení podmínek bydlení v obci zvláště pro mladou generaci. 

Nově navrhovaná plocha je v přímé návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, čímž 

jsou dány předpoklady na hospodárné vynakládání veřejných prostředků. Obec nemá jiné vhodné 

pozemky k umístění této občanské vybavenosti. Pro všechny ploch, které jsou částečně vymezeny 

v záplavovém území,  jsou stanoveny ÚP podmínky pro změny v území.  Koncepcí technické 

infrastruktury je stanoveno odvádění splaškových vod do ČOV v sousedních Žabčicích. Srážkové vody 

jsou primárně likvidovány vsakem na vlastních pozemcích a není přípustné zhoršovat odtokové poměry 

v území. Zásobování pitnou vodou je řešeno z místní vodovodní sítě, která je napojena na skupinový 

vodovod Židlochovice. V k.ú. Přísnotice se nachází podzemní vodní zdroje, prameniště Vranovice, 

Územní plán v této části k.ú. vymezil stávající plochy technické infrastruktury, ve kterých stanovil 

podmínky využití s ohledem na maximální ochranu těchto zdrojů. Z výše uvedeného vyplývá, že ÚP není 

v rozporu s veřejným zájmem chráněným výše uvedeným zákonem. 

 

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. JMK 174459/2017, 3.1.2018 

Při zpracování návrhu územního plánu Přísnotice 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).  

OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že návrh územního plánu Přísnotice 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 150079/2019  z 21.10.2019 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 Přísnotice" stanovisko v tom smyslu, že po 

posouzení předložené dokumentace má k předloženému návrhu ÚP připomínku: 

V textové části odůvodnění návrhu ÚP je na straně 21, bodě II.5.1 Soulad s požadavky zvláštních 

právních předpisů mimo jiné uvedeno, že „nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydal 

Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, 

těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, atd...bude v území dodrženo. Pro ochranu 

kvality ovzduší jsou v čl. I.6.2 stanoveny společné podmínky ozn. B-C." 

K tomuto orgán ochrany ovzduší sděluje, že Integrovaný program snižování emisí Jihomoravského kraje 

a jeho aktualizace pozbyly platnosti a byly v tomto případě nahrazeny opatřením obecné povahy 

Ministerstva životního prostředí č. j. 30724/ENV/16 ze dne 27.05.2016, kterým byl vydán Program 
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zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z dle ust. § 41 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., který 

je v uvedeném textu také citován. 

Požadujeme v textové části opravit znění citovaného odstavce tak, aby odstavec obsahoval pouze platný 

dokument, se kterým se zpracovatel z hlediska ochrany ovzduší vypořádal. Jinak orgán ochrany ovzduší 

souhlasí s předloženou dokumentací. 

Vyhodnocení: 

Připomínka dotčeného orgánu byla zapracována 
 

Obsah stanoviska  č.j. JMK 110521/2021 z  26.7.2021 dle § 52 

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 Přísnotice", stanovisko v tom smyslu, že nemá připomínky. 
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 18191/2022 z 2.2.2022 k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí 

o námitkách dle § 53 odst. 1 

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

o ochraně ovzduší uplatňuje k předloženému „Návrhu vypořádání námitek a připomínek uplatněných 

k návrhu územního plánu Přísnotice“ stanovisko v tom smyslu, že po posouzení předložené 

dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky 
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 105353/2022 ze dne 14.7.2022 dle § 53 odst. 2 a § 52 odst. 1 - opakované 

veřejné projednání 

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

uplatňuje k částem řešení „Návrhu územního plánu Přísnotice“, které byly od předchozího veřejného 

projednání změněny, stanovisko v tom smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá 

k předloženému návrhu připomínky. Pouze obecně upozorňuje na to, aby umístění výroby a obytné 

zástavby bylo provedeno tak, aby emise z případných výrob nezasahovaly do obytné zástavby 

a neobtěžovaly zejména zápachem. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny 

k opakovanému veřejnému projednání, dotčený orgán v zákonné lhůtě stanovisko neuplatnil. V souladu 

s ust . §  53 odst. 1 Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 

v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska ochrany ovzduší: 

Dotčený orgán v průběhu projednávání návrhu ÚP vydal souhlasná stanoviska bez připomínek, vyjma 

stanoviska dle § 50. Připomínky se týkala odkazu na dokument, který pozbyl platnosti. Tato připomínka 

byla akceptována. V dalších stupních projednání připomínky nebyly uplatněny. Z výše uvedeného lze 

vyvodit, že ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska výše uvedeného zákona. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

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

 

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

Obsah vyjádření k návrhu zadání č.j. JMK 174459/2017, 3.1.2018 

uplatnil vyjádření s požadavky na obsah územního plánu. „Při zpracování „Návrhu ÚP“ 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. 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 zemědělský půdní fond, a to 

zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 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). 

 

 

http://www.uur.cz/
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Orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písmene a) zákona uplatní stanovisko podle 

ust. § 5 odst. 2 zákona k „Návrhu ÚP“ 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 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 určení. 

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 150079/2019  z 21.10.2019 dle § 50 

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

posoudil předmětný návrh územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 

zákona o ochraně ZPF uplatňuje: 
 

n e s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o  k návrhové ploše Z8 a dále: 

s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o ke zbývajícím plochám „Návrhu územního plánu Přísnotice". 

K plochám ÚSES orgán ochrany ZPF krajského úřadu stanovisko neuplatňuje, neboť dle ust. § 59 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se na pozemky nezbytné 

k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability ustanovení o ochraně ZPF 

nevztahují. Své stanovisko orgán ochrany ZPF krajského úřadu zdůvodňuje následovně: 
 

Převážná část návrhových ploch je převáděna z dosud platné územně plánovací dokumentace. K těmto 

předloženým návrhovým plochám (vyjma plochy Z8) nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu 

připomínky, neboť tyto plochy byly již jednou projednány a ani při jejich opětovném posouzení u nich 

nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona 

o ochraně ZPF. 

Rozpor se základními zásadami ochrany ZPF nebyl zjištěn ani u zbývající části nově navrhovaných 

ploch. 

V celkovém kontextu byla u návrhových ploch prokázána řádným způsobem nezbytnost navrhovaného 

nezemědělského využití, rozsahem návrhové plochy odpovídají skutečným potřebám sídla. Svým tvarem 

a lokalizací návrhové plochy dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářely nežádoucí proluky, či 

narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků ZPF. 

V případě návrhové plochy Z8 se v textové části odůvodnění uvádí následující: „Zastavitelná plocha Z8 

výroby a skladování - smíšená a řemeslná výroba (Vs) je vymezena na zemědělské půdě ve II. a V. třídě 

ochrany o záboru 1,85 ha (viz tabulky). Plocha Z8 je v převážné části (91,9 % plochy) vymezena podle 

původního ÚPO, kde její dříve odsouhlasený zábor činil 1,84 ha. Oproti původnímu vymezení je plocha 

Z8 posunuta o kousek blíže k zastavěnému území, kde přímo navazuje na výrobní areál bývalé farmy na 

konci ulice Výhon." (pozn.: uváděná informace o V. třídě ochrany je mylná, z výkresu záborů ZPF i dle 

ověření v KN je z části dotčena zemědělská půda IV. třídy ochrany). 

V návrhové ploše Z8 nebylo dlouhodobě zahájeno nezemědělské využívání, její automatické převzetí do 

nově projednávaného územního plánu na základě tvrzení, že „obec potřebuje plochy výroby a skladování 

pro soukromé podnikání", nelze považovat za nezbytný případ ve smyslu zákona o ochraně ZPF. Po 

opětovném posouzení návrhové plochy Z8, a to podrobnou konfrontací se základními zásadami ochrany 

ZPF, dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, že plochu nelze považovat za nejvýhodnější 
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řešení z hlediska zájmů ochrany ZPF, tak jak to ve svém ust. § 5 odst. 1 stanoví zákon o ochraně ZPF. 

V sousedním výrobním areálu bývalé farmy na konci ulice Výhon se toho času nachází celá řada 

nevyužitých/nezastavěných pozemků vedených v KN jako ostatní plocha, které se v souladu s jednou ze 

základních zásad ochrany ZPF mají k nezemědělským účelům využívat přednostně před pozemky 

zemědělského půdního fondu. Rozpor s těmito základními zásadami ochrany ZPF umocňuje dále fakt, že 

návrhová plocha je z převážné části situována na zemědělské půdě II. třídy ochrany, jejíž ochrana je dle 

ust. § 4 odst. 3 zákona ve veřejném zájmu. Opětovným posouzením návrhové plochy Z8 bylo dále 

zjištěno, že plocha svým tvarem narušuje organizaci a obhospodařování okolních přilehlých pozemků, 

neboť severním směrem vytváří v území proluku zcela nevhodného trojúhelníkového tvaru, 

pravděpodobně z důvodu, že přes tuto proluku je vedeno ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu, což 

vyplývá z koordinačního výkresu. Na základě výše uvedených skutečností proto navrhované 

nezemědělské využití u návrhové plochy Z8 nelze z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Orgán ochrany ZPF neakceptoval návrhovou plochu Z8. Na základě konzultační schůzky určeného 

zastupitele s dotčeným orgánem projektant přepracoval odůvodnění zejména s odkazem na podanou 

žádost o umístění haly v ploše Z8, kdy tento způsob využití plochy je dle stávající platné ÚPD možný. Na 

základě navrhovaných úprav odůvodnění pak dotčený orgán přehodnotil toto stanovisko. 
 

Obsah upraveného stanoviska č.j. 37384/2020 ze dne 28.2.2020 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně 

příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, uplatnil 

k předloženému Návrhu územního plánu Přísnotice (dále také jen „návrhu ÚP“) v postupu dle ust. § 50 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v rámci 

koordinovaného dokumentu č.j. JMK 150079/2019 ze dne 21.10.2019 z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů ( zákon o ochraně ZPF) dílčí 

nesouhlasné stanovisko k ploše Z8. 
 

Dne 26.2.2020 obdržel OŽP žádost pořizovatele ÚP o přehodnocení výše uvedeného dílčího 

nesouhlasného stanoviska  orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) z hlediska 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 

Z údajů uvedených v žádosti vyplývá, 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 výše uvedeného dílčího nesouhlasného stanoviska. 

Návrh úpravy textu odůvodnění návrhu ÚP (se zvýrazněnými měněnými/doplněnými) pasážemi je 

součástí žádosti. 

Na základě výše uvedeného OŽP posoudil předložený upravený návrh ÚP Přísnotice a jako věcně 

a místně příslušný orgán ochrany ZPF mění své původní stanovisko č.j. JMK 150079/2019 ze dne 

21.10.2019 v bodě 1. - „ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen o ochraně ZPF)“ následovně: 

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

ZPF posoudil doplněné odůvodnění k návrhové ploše Z8 Návrhu územního plánu z hlediska zájmů 

ochrany ZPF v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko 

k návrhové ploše Z8 „Návrhu územního plánu Přísnotice“. 

Své stanovisko orgán ochrany ZPF  krajského úřadu zdůvodňuje následovně: 

V žádosti o přehodnocení stanoviska k návrhové ploše Z8 se v doplněném odůvodnění uvádí že 

„Zastavitelná plocha Z8 výroby a skladování - smíšená a řemeslná výroba (Vs) je vymezena na 

zemědělské půdě ve II. a IV. třídě ochrany o záboru 1,85 ha (viz tabulky). Plocha Z8 je v převážné části 

(91,9 % plochy) vymezena podle původního ÚPO, kde její dříve odsouhlasený zábor činil 1,84 ha. Oproti 

původnímu vymezení je plocha Z8 posunuta o kousek blíže k zastavěnému území, kde přímo navazuje na 

výrobní areál bývalé farmy na konci ulice Výhon. V nedávné době byly od původních majitelů vykoupeny 

pozemky o rozsahu cca 1/2 zastavitelné plochy Z8 za účelem realizace nového provozu výroby 

a skladování na parc. č. 873/108-113 vč. dosud volných pozemků v areálu farmy za sběrným dvorem na 

parc. 288/46-56. Na těchto pozemcích bylo (podle informace obce) požádáno novým majitelem o územní 

rozhodnutí pro stavbu výrobní haly firmy Lavest, s.r.o. Žabčice a s tím souvisejících manipulačních 

ploch. To v souladu s dosud platným ÚPO Přísnotice. Tím dochází též k plnému využití areálu bývalé 

farmy, do které bude areál firmy Lavest též zasahovat. 
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V části plochy Z8 mezi budoucím areálem firmy Lavest, s.r.o. a severním okrajem plochy na parc. 

873/114-117 hodlá obec Přísnotice rozšířit odpadový dvůr, což je veřejným zájmem obce v dohledné 

době. Předpokládá se další postupně navazující využití zastavitelné plochy Z8 (v původním ÚP je 

označen její zábor 7a). Co se týká volné plochy Zz v trojúhelníku severně od Z8, může tato půda zůstat 

v zemědělském užívání majitelů jednotlivých pozemků jako zahrady. Jedná se o plochu izolační zahradní 

zeleně mezi výrobní zónou a obytnou zástavbou v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu, pro kterou bude 

vhodnější maloplošné užívání. Toto je umožněno stávající účelovou komunikací. 

Zastavitelná plocha Z9 výroby a skladování - smíšená a řemeslná výroba (Vs) je vymezena na zemědělské 

půdě ve IV. třídě ochrany o záboru 1,26 ha. Plocha Z9 je cca z poloviny (44,4 % plochy) vymezená podle 

původního ÚPO, kde její dříve odsouhlasený zábor činil 0,56 ha. Oproti původnímu vymezení je plocha 

Z9 rozšířena směrem na jih, kde se nacházejí půdy ve IV. třídě ochrany ZPF, což je z hlediska ochrany 

ZPF přípustné. Plocha Z9 navazuje přímo na průmyslový výrobní areál bývalé farmy směrem od obce. 

V dříve odsouhlasené části plochy Z9 je již nyní realizovaný funkční výrobní areál (v době zpracování 

návrhu ÚP zatím nebyl zapsán v katastru - viz KM a ortofoto na webu cuzk.cz). 

Obě zastavitelné plochy výroby a skladování Z8-9 jsou pro obec potřebné. Jedná se o možnost rozšíření 

výrobního areálu bývalé farmy pro soukromé podnikání, které může navýšit počet pracovních příležitostí 

v obci. Navržené řešení vychází z dříve odsouhlasených záborů. S ohledem na uvedené skutečnosti a na 

IV. třídu ochrany ZPF je navržené řešení z hlediska veřejného zájmu ochrany zemědělské půdy 

přijatelné.Vo se táký žádosti o společné územní a stavební řízení ke stavbě „Výrobní haly LAVEST“, byla 

podána 23.12.2019 (sp.zn. MZi-OŽPSÚ/24800/2019-SK) a dne 13.1.2020 byl žadatel vyzván 

k odstranění nedostatků podání ( žádost neobsahuje náležitosti dle přílohy 6 k vyhlášce č.503/2006 Sb., 

a projektová dokumentace není zpracována dle přílohy 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.). Současně bylo 

usnesením řízení přerušeno do odstranění nedostatku podání, nejdéle však do 30.5.2020“. 

Výše citovaným doplněním odůvodnění návrhové plochy Z8 byl vypořádán argument, na jehož základě 

bylo k této ploše v rámci společného jednání uplatněno nesouhlasné stanovisko orgánem ochrany ZPF. 

Potřebu vymezení zastavitelné plochy Z8 tedy lze ve smaslu zákona o ochraně ZPF považovat za řádně 

prokázanou. 

Orgán ochrany ZPF krajského úřadu požaduje, aby doplnění odůvodnění plochy Z8 bylo zapracováno do 

finální verze návrhu územního plánu Přísnotice. 

Vyhodnocení 

Požadavek dotčeného orgánu byl zapracován. 
 

Obsah stanoviska  č.j. JMK 110521/2021 z  26.7.2021 dle § 52 

V rámci veřejného projednání Návrh územního plánu Přísnotice je dopad na zábor ZPF předložen 

v následujícím rozsahu tabulek záborů ZPF: 

 

  



 
(Územní plán Přísnotice) 

 

147 

 

 

I.  tabulka - zábory pro zastavitelné plochy a jejich části vymezené podle původního ÚPO (2000, 2006) - dříve odsouhlasené 

značka 

plochy 

navržený způsob 

využiti zastavitelné 

plochy (zkráceně) 

název lokality 

(zkráceně): 

zábor 

ZPF v 

ha: 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ původně 

vymezeno 

jako návrh 

pro 

I třída II. 

třída: 

III. 

třída 

IV. 

třída: 

V. 

třída 

část Z1 bydleni (Bv) Padělky - 

předni 

0,84 - 0.84 - - - bydlení, 

komunikace 

část Z3 bydleni (Bv) Díly delší část 2,06  1.16  - 0.90 bydleni 

část 24 bydleni (Bv) Díly kratší část 0,98  0.29   0,69 bydleni 

celkem plochy bydleni (Bv) 3,88 - 2,29 _ _ 1.59  

Část Z5 občanské vybaveni 

- sportovní (Os) 

pod hřištěm 0,53 - - 0 53 -- - sport a 

rekreace 

Z6 občanské vybaveni 

- církevní (Oc) 

za hřbitovem 0,08 - 0.08 — -- - občanské 

vybaveni 

část Z7 občanské vybaveni 

- služby (Od) 

na konci ulice 

Vranovická 

0,21 - 0,21 - - - bydleni 

celkem plochy občanského vybaveni (Os, Oc 

Od) 

0,82 - 0,29 0,53 - -  

část Z8 výroba a skladováni 

- smíšená (Vs) 

na konci ulice 

Výhon 

1.70 - 1,37 - 0.33 - výroba a 

skladováni 

část Z9 výroba a skladováni 

- smíšená (Vs) 

za farmou 0,56 — — — 0,56 - výroba a 

skladováni 

celkem plochy výroby a skladováni (Vs) 2,26 _ 1.37 _ 0,89 —  

část 

Z10 

dopravní 

infrastruktura - 

účelová (Du) 

na jižním okraji 

obce 

0,12 -- 0.12 - - - část bydleni 

část výroba 

celkem plochy dopravní infrastruktury (Du) 0,12 - 0,12 -  —  

část 

Z11 

veřejné prostranství 

- komunikace (Pk) 

Padělky 0,16 — 0.16 — - - bydlení, 

komunikace 

část 

Z12 

veřejné prostranství 

- komunikace (Pk) 

Díly za humny 0,34 — 0.16 - 0.18 — komunikace 

Z13 veřejné prostranství 

- komunikace (Pk) 

na ulici 

Vranovická 

0,03 - 0.03 - - - bydleni 

celkem plochy veřejných prostranství (Pk) 0,53 — 0.35  0.18 _  

I. zastavitelné plochy vymezené podle ÚPO 7,61 - 4,42 0,63 1.07 1,69 viz výše 

II. tabulka záborů pro zastavitelné plochy či Jejich části návrhu ÚP (2020) - nově vymezené 

značka 

plochy 

navržený způsob 

využití zastavitelné 

plochy (zkrácené): 

název lokality 

(zkráceně). 

zábor 

ZPF v 

ha: 

z toho zóbory ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ: původně 

vymezeno 

jako: 
I třída: II. 

třída: 

lil. 

třída: 

IV. 

třída: 

V, 

třída: 

část Z1 bydleni (Bv) Padělky - přední 0.20 - 0,20 - — - zahrada 

Z2 bydleni (Bv) Padělky - zadní 0.44 - 0.44 — — - orná půdo 

část Z3 bydleni (Bv) Díly - dělil část 0,03 - 0,03 — — - orná půda 

část 24 bydleni (Bv) Díly - krotil 

Část 

'0,05 - 0,05 - - . - zahrada 

celkem plochy bydleni (Bv) 0,72 - 0,72 -  —  

část 26 občanské vybaveni - 

sportovní (Os) 

pod hřištěm 0,01 — - 0,0

1 

— - zahrada 

část Z7 občanské vybaveni - 

služby (Od) 

na konci ulice 

Vranovická 

0,28 - 0,28 - - - orná půda 

celkem plochy občanského vybaveni (Os. Oc, 

Od) 

0,29 - 0,28 0.0

1 

- -  

část ZS výroba a skladováni 

- smíšená (Vs) 

na konci ulice 

Výhon 

0,15 — 0,08 — 0,07 — zahrada a 

stromořadí 

část 29 výroba a skladováni 

- smíšená (Vs) 

za farmou 0.70 — -  0,70 — orná půda 

celkem plochy výroby a skladováni (Vs) 0,85 - 0,08 -- 0,77 —  

část 

210 

dopravní 

infrastruktura - 

účelová (Du) 

na jižním okraji 

obce 

0.24 — 0.24 —  — orná půda a 

stromořadí 

celkem 

pl. 

pochy dopravní infrastruktury (Du) 0,24 - 0,24 - - —  

část 

Z11 

veřejné prostranství 

- komunikace (Pk) 

Paděky 0.05 - 0,05 - -• - zahrada 

část 
212 

veřejné prostranství 

- komunikace (Pk) 

Díly za humny 0,01 - 0,01 — — — zahrada 

Z13 veřejné prostranství 

- komunikace (Pk) 

no ulici 

Vranovická 

0.01 •* 0,01 — — - komunikac

e 

celkem plochy veřejných prostranství (Pk) 0,07 - 0,07 - - -  

II. zastavitelné plochy vymezené v UP nové 2,17 -- 1,39 0,0

1 

0,77 -- viz výše 
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Požadavek orgánu ochrany ZPF krajského úřadu uplatněný v dohodě pod č. j. JMK 37384/2020 ze dne 

24.02.2020 ohledně zapracování doplněného odůvodnění plochy Z8 do textové části odůvodnění návrhu 

ÚP byl respektován a splněn. 

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

ZPF nemá k Návrhu územního plánu Přísnotice projednávanému v režimu ust. § 52 odst. 3 stavebního 

zákona připomínky, neboť od společného jednání a následné dohody nedošlo ke změnám řešení, které by 

vykazovaly nový zábor ZPF. 

Obsah stanoviska č.j. JMK 18191/2022 z 2.2.2022 k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí 

o námitkách dle § 53 odst. 1 

Z předloženého návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek vyplývá, že dojde ke změně 

částí řešení Návrhu územního plánu Přísnotice (např. změna návrhové plochy Z7 na plochu pro bydlení, 

úprava návrhové plochy Z10 a návrh plochy pro bydlení na pozemku p.č. 939 v k.ú. Přísnotice). 

V případě, že změnou částí řešení Návrhu územního plánu Přísnotice bude dotčen zemědělský půdní 

fond (ZPF), OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu dle ust. § 17a písmene a) zákona 

o ochraně ZPF uplatní stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona k těmto změněným částem řešení ÚPD na 

ZPF obsaženého v odůvodnění územního plánu. 

Obsah stanoviska č.j. JMK 105353/2022 ze dne 14.7.2022 dle § 53 odst. 2 a § 52 odst. 1 – opakované 

veřejné projednání 

V rámci opakovaného veřejného projednání „Návrhu územního plánu Přísnotice“ byl dopad na zábor 

ZPF předložen v následujícím rozsahu: 

 

  

 III. tabulka - zábory pro plochy změn v krajině návrhu UP (2020) - nově vymezené 

značka 

plochy 

navržený způsob 

využiti plochy v 

krajině (zkrácené): 

název 

lokality: 

zábor 

ZPF v 

ha: 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany 

BPEJ 

původně 

vymezeno 

lako: 1 třída II 

Vida: 

III. 

třída: 

IV. 

třída: 

V. 

třída: 

(ZK.) zeleň krajinná (Zk) Smírčí křiž 1,02 - 1 02  - - orná půda 

III. plochy v krajině vymezené v UP nové 1,02 - 1.02 - - -- viz výše 

Poznámka plochy změn v krajině vymezené pro ÚSES - tj. (Zk,.-) (W,) se z hlediska záborů ZPF nevyhodnocuji 

VI. tabulka - celková rekapitulace předpokládaných záborů ZPF (2020) 

zábory zemědělského půdního fondu 

pro: 

zábor 

ZPF v 

ha 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany 

BPEJ 

úpravy po 

společném 

jednání I. 

třída 

II. 

třída 

III. 

třída

: 

IV. 

třída: 

V. 

třída: 

I. zastavitelné plochy vymezené podle 

původ UPO 

7.61 4.42 0.53 1.0

7 

1.59  

II. zastavitelné plochy vymezené v UP 

nově 

2.17 - 1,39 0.01 0.7

7 

-  

III. plochy v krajině vymezené v UP 

nově 

1.02 - 1.02 - - -  

I. + II. celkem zábory pro zastavitelné 

plochy 

9,78 - 5,81 0,64 1.8

4 

1.59  

I. + II. + III. celkem zábory ZPF vč. 

změn v krajině 

10,80 -- 6,83 0,64 1,8

4 

1,59  
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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 souhlasné stanovisko, k částem řešení 

Návrhu územního plánu Přísnotice, které byly od předchozího veřejného projednání změněny. 

V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na stanovisko uplatněné v rámci 

společného jednání a veřejného projednání dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, že 

předložené změny nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona 

o ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny 

k opakovanému veřejnému projednání, dotčený orgán v zákonné lhůtě stanovisko neuplatnil. V souladu 

s ust . §  53 odst. 1 Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 

v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
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Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska zákona o ochraně ZPF  

Všechny požadavky dotčeného orgánu, které byly uplatněny v průběhu projednávání návrhu ÚP, byly 

zapracovány. Dotčený orgán konstatoval, že návrh lze z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. Z výše 

uvedeného lze vyvodit, že ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu.  

 

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

Ve stanovisku č.j. OŽPSÚ/20755/2017/VK ze dne 3.1.2018 k návrhu zadání 
Obsah vyjádření k zadání: 

Na základě § 17a zákona, je příslušným správním orgánem ZPF Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Vyhodnocení výsledku projednání: 

Orgán uvádí pouze, že není věcně a místně příslušný, neuvádí tedy žádné požadavky na obsah návrhu 

zadání ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

 

Ochrana lesa 

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

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

Obsah vyjádření k návrhu zadání č.j. JMK 174459/2017, 3.1.2018 

OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů. 

Vyhodnocení výsledku projednání k návrhu zadání: 

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. 

Vyhodnocení  

Dotčený orgán není věcně a místně příslušným k vydání stanoviska dle výše uvedeného zákona. 

Neuplatnil tedy stanoviska dle § 50 a §52 stavebního zákona. Uplatnil pouze stanovisko k opakovanému 

veřejnému projednání, ve kterém konstatoval, že není věcně a místně příslušný k vydání stanoviska. 
 

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

Ve stanovisku č.j. OŽPSÚ/20755/2017/VK ze dne 3.1.2018  k návrhu zadání 
Návrh územního plánu Přísnotice nemá vliv na zachování lesa a na plnění jeho celospolečenských zájmů. 

Proto orgán státní správy lesů souhlasí s koncepcí a nestanovuje žádné podmínky, kterými může svůj 

souhlas vázat.  

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany lesa neuvedl žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů či 

územně analytických podkladů.  

V dalším průběhu projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil žádná stanoviska. Rovněž 

neuplatnil stanoviska k návrhům rozhodnutí o námitkách a návrhům vyhodnocení připomínek, které byly 

uplatněny k veřejnému projednání a následně k opakovanému veřejnému projednání. V souladu s ust. 

§ 53, odst. 1 pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 

v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zákona o ochraně lesa. 

Územní plán vymezil plochy lesní Ls. 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. 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

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

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

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

K návrhu zadání ÚP dotčený orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ ani po ní požadavky na obsah 

územního plánu vyplývající z tohoto předpisu. 

Rovněž neuplatnil stanovisko k návrhu ÚP v celém procesu jeho projednávání dle ust. §50 a § 52. 

A následně v opakovaném veřejném projednání. 
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K návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách také neuplatnil dotčený orgán 

stanovisko a tedy 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.  

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. Přísnotice se 

nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. Obsahuje pouze nebilancované ložisko štěrkopísků, 

které však není limitem pro využití území. Územní plán 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 

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

Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. MPO 2841/2017 ze dne 14.12.2017 

Z hlediska působnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného 

bohatství, ve smaslu ustanovení § 15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon v platném znění) a podle 

ustanovení § 47 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění), uplatňujeme k návrhu 

zadání územního plánu Přísnotice toto vyjádření: 

V zadání ÚP je uveden požadavek respektovat v územním plánu ložiska nevyhrazeného nerostu - 

štěrkopísků Vranovice zasahující do jihozápadní části řešeného území – zde je pouze drobná nepřesnost 

u čísla ložiska (místo 3252100 má být 3253100). Jen pro informaci dodáváme, že jihovýchodně od sídla 

se nachází nebilancované ložisko štěrkopísků č. 5034800 Přísnotice, které ovšem nepředstavuje limit 

využití, stejně jako průzkumné území pro ropu a hořlavý zemní plyn č. 040008 Svahy Českého masivu, 

které zahrnuje celé území obce.  

Vyhodnocení  výsledku projednání k zadání: 

Požadavek dotčeného orgánu byl zapracován do návrhu a číslo ložiska opraveno.  

Obsah stanoviska  č.j. MPO 68116/2019 ze dne 5.9.2019 k návrhu ÚP dle §50: 

Z hlediska působnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného 

bohatství, ve smaslu 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 § 50 odst.2 zákona č. 183/2006Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme 

k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 

S návrhem ÚP Přísnotice souhlasíme za podmínky doplnění údajů o ložisku nerostů v textové části 

odůvodnění. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Do jihozápadní části řešeného území zasahuje ložisko nevyhrazeného nerostu – štěrkopísků č. 3253100 

Vranovice, které je ovšem součástí pozemku. O tomto ložisku však ani v odůvodnění územního plánu na 

str.44 v kapitole „zdůvodnění koncepce dobývání nerostných surovin“ není zmínka – prosíme doplnit. 

Jihovýchodně od sídla se nachází nebilancovaný zdroj štěrkopísků č. 5034800, do něhož územní plán 

navrhuje rozvojovou plochu výroby a skladování Z9 a část plochy Z3, Z4 a plochy veřejného prostranství 

Z12, nebilancované zdroje však nepředstavují limit využití území, stejně jako průzkumné území pro ropu 

a hořlavý zemní plyn č. 040008 Svahy Českého masivu, které zahrnuje celé území obce. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Do koordinačního výkresu byla doplněna poznámka o průzkumném území Svahy Českého masivu a do 

textové části pouze poznámka o nebilancovaném zdroji, protože jeho hranice nebyly pořizovateli 

poskytnuty dle platné legislativy.  

Poskytovatelem údaje je Česká geologická služba, která však do dnešního žádný takový údaj do ÚAP 

neposkytla. Jelikož údaj nebyl poskytnutý ve formátu požadovaném § 27 stavebního zákona a nebyl ani 

pasportem potvrzen, nelze jej zapracovat. 
 

Obsah stanoviska č.j. MPO 503257/2021 ze dne 8.6.2021 k návrhu dle § 52 SZ 

Závazná část 

Z hlediska působnosti ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného 

bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
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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 toto stanovisko: 

S návrhem ÚP Přísnotice souhlasíme za podmínky opravy věty o průzkumném území v textové části 

odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Změny, k nimž došlo od společného jednání, nijak neomezí ochranu a využití nerostného bohatství na 

území obce. Také v návrhu na veřejné projednání vymezuje územní plán rozvojovou plochu výroby 

a skladování Z9 a část ploch bydlení Z3, Z4 a plochy veřejného prostranství Z12 do nebilancovaného 

zdroje štěrkopísků č. 5034800 Přísnotice, nebilancované zdroje však nepředstavují limit využití území 

(podobně jako průzkumné území pro ropu a hořlavý zemní plyn č. 040008 Svahy Českého masivu, 

tečující jižní okraj obce). Ložisko nevyhrazeného nerostu-štěrkopísků č. 3253100 Vranovice, zasahující 

do jihozápadní části katastru, je dle §7 horního zákona  součásti pozemku, nicméně stejně není návrhem 

územního plánu nijak dotčeno. Upozorňujeme však na zastaralé tvrzení o průzkumném území na str. 23 

a 47 odůvodnění – po zmenšení průzkumného území zasahuje toto již pouze částečně do jižního okraje 

katastru a nepokrývá tak celé území obce – prosíme opravit. Zároveň je třeba opravit zkratku Ministerstva 

průmyslu a obchodu (správně je MPO ČR, nikoli MOP ČR). 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Požadavky dotčeného orgánu byly do návrhu ÚP zapracovány. 
 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle § 53, odst. 1 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko v zákonné lhůtě ani po ní. 

Vyhodnocení 

Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko k návrhu 

vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy 

pořizovatele souhlasí. Lze tedy konstatovat, že  

dotčený orgán souhlasil. 
 

Obsah stanoviska č.j. MPO 59158/2022 ze dne 3.6.2022 k návrhu dle § 52 - opakované veřejné 

projednání 

ZÁVAZNÁ ČÁST 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany 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. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené 

územně plánovací dokumentaci toto stanovisko: 

S návrhem ÚP Přísnotice souhlasíme bez připomínek. 

ODŮVODNĚNÍ 

Změny, k nimž došlo od prvního veřejného projednání, nijak neomezí ochranu a využití nerostného 

bohatství na území obce. Také v návrhu pro opakované veřejné projednání vymezuje územní plán 

rozvojovou plochu výroby a skladování Z9 a část plochy bydlení Z3, Z4 a plochy veřejného prostranství 

Z12 do nebilancovaného zdroje štěrkopísků č. 5034800 Přísnotice, nebilancované zdroje nepředstavují 

limit využití území ( podobně jako průzkumné území pro ropu a hořlavý plyn č. 040008 Svahy Českého 

masivu, tečující jižní okraj obce). Ložisko nevyhrazeného nerostu štěrkopísků č. 3252100 Vranovice, 

zasahující do jihozápadní části katastru, je dle § horního zákona součástí pozemku, nicméně stejně není 

návrhem územního plánu nijak dotčeno. Na základě naší připomínky ze stanoviska k prvnímu veřejnému 

projednání z 8.6.2021 byl v textové části odůvodnění upraven údaj o průzkumném území. 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán uplatnil souhlasné stanovisko bez připomínek. 
 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny 

k opakovanému veřejnému projednání, dotčený orgán v zákonné lhůtě stanovisko neuplatnil. V souladu 

s ust . §  53 odst. 1 Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 

v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu ochrany ložisek nerostných surovin: 

Všechny požadavky dotčeného orgánu v průběhu projednávání byly do ÚP zapracovány. Lze tedy 

konstatovat, že ÚP Přísnotice je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 
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Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, § 41 odst. 2 písm. j) 
 

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

Dotčený orgán v celém procesu projednávání návrhu územního plánu Přísnotice neuplatnil stanovisko. 
 

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. Přísnotice nebyl 

vymezen dobývací prostor, nenachází se zde výhradní ložiska nerostných surovin. Obsahuje pouze 

nebilancované ložisko štěrkopísků, které však není limitem pro využití území. Územní plán tedy nemůže 

být v rozporu s veřejným zájmem, který je hájen výše uvedenými zákon. 

 

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 
 

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

Obsah stanoviska č.j. KHSJM 50141/2019/BM/HOK ze dne 11.9.2019 k návrhu dle §50 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ( dále také „KHS JmK“) jako dotčený 

orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále také 

„zákon č. 258/2000 Sb.,), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) 

a § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také „stavební zákon“), 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 Přísnotice 

uplatňuje toto stanovisko: 

Krajská hygienická stanice jihomoravského kraje se sídlem v Brně s návrhem územního plánu Přísnotic, 

jehož pořizovatelem je ve smyslu ustanovení § 6 stavebního zákona Městský úřad Židlochovice, Odbor 

životního prostředí a stavební úřad, IČ: 002 82 979, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice souhlasí. 

Odůvodnění: 

Údaje vyplývající z územního plánu: 

Nakládání s odpady. 

Systém nakládání s odpady se nemění. V nezastavěném území je vyloučeno umisťování trvalých staveb 

a zařízení pro nakládání s odpady. Sběrné odpadové dvory popř. Kompostárny jsou přípustným využitím 

v plochách výroby a skladování ozn. Vs, (Vs) a Vz. To v zastavěném území či v zastavitelných plochách 

Vs (Vs) podle č. I.6.2 Komunální tříděný či netříděný odpad se bude odvážet na likvidaci mimo území 

obce. 

V dalším procesu projednávání návrhu ÚP tj. dle § 52 - veřejné projednání, § 52 - opakované veřejné 

projednání dotčený orgán neuplatnil žádná další stanoviska 

Stanoviska rovněž neuplatnil dle § 53 odst. (1) tedy k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání a k opakovanému veřejnému projednání. 

Vyhodnocení souladu ÚP 

Vzhledem k tomu, že změny, které byly v návrhu ÚP provedeny k veřejnému projednání i k opakovanému 

veřejnému projednání se netýkaly koncepce nakládání s odpady lze tedy konstatovat, že dotčený orgán 

souhlasí s návrhem ÚP. Dle § 53 odst. (1) pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán 

neuplatní stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách v uvedené 

lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Lze tedy konstatovat, že dotčený orgán souhlasil 

i s tímto dokumentem. Dle výše uvedeného lze vyvodit, že ÚP není v rozporu s výše uvedeným zákonem. 

 

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 

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

Obsah stanoviska č.j.  JMK 110521/2021 ze dne 26.7.2021 dle § 52: 
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OŽP jako dotčený orgán odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení § 102, odst. 1 zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, uplatňuje vyjádření k předloženému „Návrhu územního plánu Přísnotice“, 

v tom smyslu, že k němu nemá připomínky. 

Krajský úřad upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 odst. 

1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 18191/2022 ze dne 2.2.2022 dle § 53 odst. 1 

OŽP jako dotčený orgán odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech uplatňuje vyjádření k předloženému „Návrhu rozhodnutí o námitkách 

a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu územního plánu Přísnotice“ v tom smyslu, že 

k němu nemá připomínky. 

Krajský úřad upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146  

odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 

Obsah stanoviska č.j.  JMK 105353/2022 ze dne 14.7.2022 dle § 52 – opakované veřejné projednání: 

OŽP jako dotčený orgán odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, k částem řešení „Návrhu územního plánu Přísnotice“, které byly od 

prvního veřejného projednání změněny, nemá připomínky. 

Současně OŽP upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 

odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněným k částem návrhu 

územního plánu Přísnotice, které byly změněny po prvním veřejném projednání (§ 53 odst. 1), dotčený 

orgán neuplatnil stanovisko. 

Dle § 53 odst. (1) pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 

k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách v uvedené lhůtě, má se za to, že 

s návrhy pořizovatele souhlasí. 

Vyhodnocení souladu ÚP s výše uvedeným zákonem 

Dotčený orgán konstatoval, že nemá k návrhu ÚP  Přísnotice připomínky. ÚP je v souladu e stanovisky 

dotčeného orgánu. 

 

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 

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

Dotčený orgán neuplatnil stanoviska k návrhu ÚP v žádném stádiu jeho projednávání ani k návrhům 

rozhodnutí o námitkách a návrhu vypořádání připomínek po veřejném projednání a opakovaném 

veřejném projednání. 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 541/2020  Sb. o odpadech:  

Dotčený orgán z hlediska odpadového hospodářství neuvedl žádné požadavky či podmínky k obsahu 

návrhu zadání, rovněž neuplatnil stanovisko v celém procesu projednávání návrhu ÚP  

Jelikož návrh obsahuje:: 

 z hlediska koncepce systému nakládání s odpady není vymezena žádná změna oproti stávajícímu 

stavu 

 v nezastavěném území je vyloučeno umísťování trvalých staveb a zařízení pro nakládání s odpady 

 Sběrné odpadové dvory a kompostárny jsou přípustným využitím ve stávajících i zastavitelných 

plochách výroby a skladování  

Lze konstatovat, že ÚP není v rozporu s veřejným zájmem hájeným tímto zákonem. 

 

Ochrana veřejného zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. i) v souvislosti s § 77, § 82 odst. 2, 

písmenem j 
 

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

Obsah vyjádření č.j.  KHSJM 72306/2017/BO/HOK z 5.1.2018 k návrhu zadání: 

KHS JmK vzhledem k nutnosti eliminace, resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro 

populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. (2) a (4), 

§ 77 odst. (1) a § 82 odst. (2) písm. j) a t) zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na ustanovení § 30 odst. 

(2) a § 77 odst. (2), (3) a (4) (druhá věta) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 
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Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a vzhledem 

k nutnosti omezení střetů vzájemně neslučitelných činností na plochách s rozdílným způsobem využití ve 

smyslu ustanovení § 3 odst. (3) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění pozdějších přepisů (dále také „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), s odkazem na 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) zákona č. 183/2006 Sb. 

stanovuje na zpracování, resp. obsah územního plánu níže uvedené požadavky:  

-Pro plochy s rozdílným způsobem využití 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 (tj. v blízkosti komunikací a stacionárních zdrojů hluku), bude stanoveno 

podmíněně přípustné využití, a to s odkazem na ustanovení § 77 odst. (4) 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.  

 V odůvodněných případech budou stanoveny podmínky primárně směřující k řízení zdravotních 

rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. (4) zákona č. 258/2000 Sb. resp. v souladu s ustanovením § 3 

odst. (3) vyhlášky č. 501/2006 Sb. k omezení střetů vzájemně neslučitelných činností na 

předmětných plochách, případně bude stanoven požadavek na prověření na základě územní studie 

dle části I. odst. (2) písm. c) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a dle části I. odst. (2) písm. e) 

přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. bude stanovena etapizace tak, aby realizace protihlukového 

opatření předcházela realizaci konkrétních záměrů resp. staveb.  

 Vzhledem ke skutečnosti, že územní studie dle ustanovení § 30 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. 

navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj 

některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému 

ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání 

území nebo jejich vybraných částí, považuje KHS JmK za účelné, aby výše uvedené požadavky byly 

v odůvodněných případech naplněny společně pro celé rozsáhlé plochy a aby byla případná 

protihluková opatření řešena komplexně.  

 KHS JmK upozorňuje, že nově vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy 

na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

lze umístit pouze do lokality, v níž celková hluková zátěž v souhrnu kumulativních vlivů 

nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto prostory; průkaz souladu 

hlukové zátěže se stanovenými limity musí být v odůvodněných případech doložen nejpozději 

v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však 

nerealizovaných záměrů.  

Pro plochy s rozdílným způsoben využití s možností umístit chráněné prostory, které budou vymezovány 

v blízkosti záměru uvedeného v platné územně plánovací dokumentaci, u kterého lze důvodně 

předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na 

pozemních komunikacích nebo drahách, bude stanoveno podmíněně přípustné využití, a to s odkazem na 

ustanovení § 77 odst. (2) zákona č. 258/2000 Sb., dle něhož: 

 V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně 

předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na 

pozemních komunikacích nebo železničních dráhách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto 

hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní 

byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi.  

 V odůvodněných případech budou stanoveny podmínky primárně směřující v souladu s ustanovením 

§ 3 odst. (3) vyhlášky č. 501/2006 Sb. k omezení střetů vzájemně neslučitelných činností na 

předmětných plochách resp. k řízení zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. (4) zákona 

č. 258/2000 Sb., případně bude stanoven požadavek na prověření na základě územní studie dle části 

I. odst. (2) písm. c) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a dle části I. odst. (2) písm. e) přílohy č. 7 
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k vyhlášce č. 500/2006 Sb. bude stanovena etapizace tak, aby realizace protihlukového opatření 

předcházela realizaci konkrétních záměrů resp. staveb. 
 

Pro plochy s rozdílným způsoben využití s možností umístit zdroje hluku bude stanoveno podmíněně 

přípustné využití, a to s odkazem na § 77 odst. (3) a (4) (druhá věta) 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., a to, 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.  

 Nepřípustné využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na 

veřejné zdraví v souhrnu kumulativních vlivů překračují hygienický limit stanovený v prováděcích 

právních předpisech pro stávající chráněné prostory definované platnými právními předpisy na 

úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a na 

hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezené v územně plánovací dokumentaci 

nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.  

(Podmíněnou přípustnost je nutno aplikovat i v případě umístění průzkumných a těžebních zařízení 

v extravilánu obce za účelem vyhledávání a průzkumu ložisek ropy a zemního plynu.)  

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, resp. vzájemně neslučitelných činností ve smyslu § 3 

odst. (3) vyhlášky č. 501/2006 Sb. mj. v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací a v souladu s částí I. odst. (1) písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. stanovit 

související podmínky.  

V případě, kdy v rámci zpracování návrhu bude mj. posuzována možnost situování bytu správce, 

majitele, ostrahy apod., je nutno stanovit podmínku, že umístění těchto zařízení je v odůvodněných 

případech a v omezeném rozsahu podmíněně přípustné s tím, že:  

 v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., musí 

být prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou v souhrnu kumulativních vlivů 

překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného 

zdraví,  

 hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na 

takovou stavbu nevztahují,  

 takové byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám.  

Při posuzování případné potřeby na rozšíření hřbitova nutno respektovat ustanovení § 17 ve spojení 

s ustanovením § 18 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, s tím, že v územním plánu je nutno upozornit na požadavek na využití ploch ve 

smyslu níže uvedeného:  

 Budou-li součástí nově vzniklé části hřbitova hroby, bude za účelem ověření vhodnosti tohoto 

způsobu pohřbívání v předmětné části hřbitova proveden hydrogeologický průzkum, jehož výsledky 

budou jedním z podkladů pro stanovení tlecí doby v řádu veřejného pohřebiště.  

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavky dotčeného orgánu byly zapracovány do návrhu zadání. 
 

Obsah stanoviska  č.j. KHSJM 50141/2019/BM/HOK z 11.9.2019 k návrhu ÚP dle § 50.  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK") jako dotčený 

orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle 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 
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„zákon č. 258/2000 Sb."), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) 

a § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také .stavební zákon"), 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 Přísnotice 

uplatňuje toto 

s t a n o v i s k o :  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s návrhem územního plánu Přísnotice, 

jehož pořizovatelem je ve smyslu ustanovení § 6 stavebního zákona Městský úřad Židlochovice, Odbor 

životního prostředí a stavební úřad, IČ: 002 82 979, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice 
S o u h l a s í  

Odůvodnění: 

KHS JmK bylo dne 28. srpna 2019 Městským úřadem Židlochovice, Odborem životního prostředí a 

stavební úřad, IČ: 002 82 979, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice jako pořizovatelem územně plánovací 

dokumentace Přísnotice, v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona doručeno oznámení o 

společném jednání o návrhu územního plánu Přísnotice, ze dne 28. srpna 2019, č.j. 

OZPSU/3978/2017/Ka. 

Údaje vyplývající z územního plánu; 

Řešeným územím je katastrální území Přísnotice (okres Brno-venkov; 736621), v němž jsou vymezena 

tato zastavěná území k 31. květnu 2019: 

- hlavní polyfunkční zastavěné území v severní části řešeného území, 

- malé zastavěné území s mysliveckou chatou a bažantnicí v lokalitě Závistice, 

- malé zastavěné území s čerpací stanicí vodních zdrojů u silnice na Uherčice. 

Koncepce územního plánu spočívá ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v řešeném území, 

tzn. v hlavním zastavěném území a v řešené krajině. Jako plochy stabilizované jsou vymezeny plochy se 

stávajícím způsobem využití. V naprosté většině jsou vymezeny stabilizované plochy bez změny využití 

v celém řešeném území, které je tvořeno 1 katastrálním územím Přísnotice. Jako plochy navržených 

změn jsou vymezeny zastavitelné plochy Z1 - 13 a plochy změn v krajině (Zk1 - 8), (W1). Dále jsou 

vymezeny plochy pro poměrně rozsáhlá protipovodňová opatření mimo zastavěné území, kde se stávající 

způsob využití nemění, ale počítá se v nich s možnou akumulací či s možným rozlivem povrchové vody 

při povodních. 

Zásobování pitnou vodou 

Nejsou navrženy změny v trasách či v plochách stávajících vodárenských zařízení. V jímacím území na 

jižním a jihovýchodním okraji řešeného území jsou vymezeny plochy „technické infrastruktury - 

inženýrská zařízení Ti", kde jsou přítomny vodní zdroje skupinového vodovodu Vranovice vč. 

souvisejících staveb. Je vymezena menší plocha Ti  pro čerpací stanici a místní vodní zdroj na ulici 

Padělky a plocha Ti pro vodní zdroj bývalé farmy na jihu obce. Přísnotice zůstávají napojeny na 

skupinový vodovod Židlochovice. 

Přes celé řešené území (od severu k jihu) je vymezen koridor TV02 koridor pro Vírský oblastní vodovod 

- napojení skupinového vodovodu Vranovice. Koridor TV02 je vymezen na plochách s různým 

způsobem využití, zejména na plochách zemědělských. Způsob využití ploch v koridoru se nezmění, ale 

jen omezí podle vodárenských předpisů (půjde o podzemní vedení). Koncepce zásobování pitnou vodou 

spočívá v postupném rozšiřování vodovodní sítě podle potřeby obce. Zastavitelné plochy budou 

zásobeny pitnou vodou s ohledem na kapacitní a tlakové možnosti vodovodní sítě a na vydatnost 

skupinového vodovodu. Uliční vodovodní řady budou technicky vybaveny pro zabezpečení dostatečné 

kapacity vody k hašení požárů. Zařízení a vedení vodovodu jsou přípustná ve většině druhů ploch jako 

související technická infrastruktura. 

Doprava 

V západním cípu řešeného území je vymezena stabilizovaná plocha „dopravní infrastruktury - drážní 

Dz", kterou prochází celostátní elektrifikovaná dvoukolejná trať č. 250 Havlíčkův Brod - Brmo - Kúty. 

Železniční trať je stabilizovaná v pro ni vymezené ploše drážní Dz a nejsou na ní v řešeném území 

požadovány ani vymezeny změny. 

Pro silniční dopravu jsou mimo zastavěná území vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - silniční 

Ds". V těchto pro ně vymezených stabiliz. plochách jsou umístěny a provozovány 2 silnice II. a III. třídy: 

11/381 Pohořelice - Žarošice, 111/41621 Žabčice - Vranovice - Pasohlávky. Silnice jsou v řešeném území 

stabilizované ve stávajících trasách v rámci vymezených stabilizovaných ploch ozn. Ds a Pk. Pro silnici 
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M/381 je vymezena stabilizovaná plocha Ds v jižní části řešeného území. Pro silnici 111/41621 je 

vymezena plocha Ds přes západní část řešeného území a v průjezdu přes obec je silnice vedena 

v plochách Pk. Silnice 11/381 a 111/41621 jsou dopravními tahy oblastního významu. Na silnicích 

nejsou v řešeném území vymezeny změny v jejich polohách. Silnice 111/41621 bude v průtahu přes obec 

spravována ve funkční skupině B s možnými vjezdy a výjezdy k domům. Pro úpravu křížení silnice s ulicí 

Nová a pro možnost napojení výrobního dopravního obchvatu je na silnici 111/41621 vymezena 

zastavitelná plocha veřejného prostranství Z13 (Pk). 

Pro místní dopravu v zastavěném území jsou vymezeny stabilizované plochy „veřejných prostranství - 

komunikace Pk". V těchto plochách je umístěn průjezdný úsek silnic 111/41621 zastavěným územím 

a jsou v nich umístěny zejména obslužné místní komunikace. Z ploch Pk je umožněna dopravní obsluha 

zástavby v hlavním zastavěném území. Pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch jsou vymezeny 

následující zastavitelné plochy, s návrhem na rozšíření či umístění obslužné místní komunikace: Z11 (Pk) 

plocha veřejných prostranství - komunikace v lokalitě Padělky Z12 (Pk) plocha veřejných prostranství - 

komunikace v lokalitě Za humny Z13 (Pk) plocha veřejných prostranství - komunikace pro křižovatku na 

ulici Vranovická Zastavitelné plochy Z11 - 12 jsou vymezeny v trasách stávajících účelových 

komunikací a bude z nich provedena dopravní obsluha zastavitelných ploch bydlení. Zastavitelná plocha 

Z13 je vymezena částečně i na silnici 111/41621 a je určena pro úpravu křižovatky na konci ulice 

Vranovická a Nová, která umožní např. i kruhové řešení a zejména napojení výrobního dopravního 

obchvatu (v ploše Z10). 

Nakládání s odpady 

Systém nakládání s odpady se nemění. V nezastavěném území je vyloučeno umísťování trvalých staveb 

a zařízení pro nakládání s odpady. Sběrné odpadové dvory popř. kompostárny jsou přípustným využitím 

v plochách výroby a skladování ozn. Vs, (Vs) a Vz. To v zastavěném území či v zastavitelných plochách 

Vs (Vs) podle čl. I.6.2. Komunální tříděný i netříděný odpad se bude odvážet na likvidaci mimo území 

obce. 

KHS JmK posoudila návrh územního plánu Přísnotice 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. Současně byl předmětný návrh vyhodnocen z hlediska zohlednění požadavku 

KHS JmK uplatněných ve stanovisku k návrhu zadání ze dne 5. ledna 2018 pod číslem jednacím KHSJM 

72306/2017/BO/HOK. Způsob a forma respektování požadavku je zřejmá ze skutečností uvedených 

v návrhu územního plánu a lze konstatovat, že uplatněný požadavek byl akceptován. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné požadavky na úpravu návrhu.  
 

V další fázi projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil stanovisko, tedy k veřejnému projednání 

a opakovanému veřejnému projednání. Stejně tak neuplatnil stanovisko k návrhům rozhodnutí 

o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných po veřejném projednání a opakovaném 

veřejném projednání. 

Dle § 53 odst. 1 Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 

k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek v uvedené lhůtě, má se za to, že 

s návrhy pořizovatele souhlasí.  

 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví:  

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko bez připomínek k návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona. 

Způsob a forma respektování požadavku na ochranu veřejného zdraví je zřejmá ze skutečností uvedených 

v návrhu územního plánu.  Vzhledem k tomu, že změny, které byly v návrhu ÚP provedeny k veřejnému 

projednání i k opakovanému veřejnému projednání se netýkaly společných podmínek způsobu využití 

všech ploch, ve kterých byly stanoveny požadavky na umisťování zdrojů hluku či zápachu ve vztahu 

k chráněným prostorům staveb, lze tedy konstatovat, že dotčený orgán souhlasí s návrhem ÚP. Dle § 53 

odst. (1) pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko k návrhu 

vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy 

pořizovatele souhlasí. Lze tedy konstatovat, že dotčený orgán souhlasil i s tímto dokumentem. Dle výše 

uvedeného lze vyvodit, že ÚP není v rozporu s výše uvedeným zákonem. 
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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  

K návrhu zadání ÚP dotčený orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní požadavky na obsah 

územního plánu vyplývající z tohoto právního předpisu. 

Rovněž neuplatnil stanovisko k návrhu ÚP Přísnotice dle § 50 a §52 k veřejnému projednání 

i k opakovanému veřejnému projednání. 

K návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných jak k veřejnému 

projednání, tak i opakovanému veřejnému projednání dotčený orgán neuplatnil stanoviska. 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. 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči:  

Dotčený orgán neuplatnil ani jednou v procesu pořizování ÚP vyjádření s požadavky či stanoviska. 

Pořizovatel vyhodnotil zájmy hájené tímto zákonem takto: 

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 – zemědělská výroba Vz, jejímž hlavním využitím je zemědělská 

živočišná a rostlinná výroba. Zemědělská živočišná výroba je podmíněně přípustným využitím rovněž 

plochy Vs – plochy výroby a skladování – lehká řemeslná výroba. Má se tedy za to, že veřejný zájem 

chráněný výše uvedeným zákonem nebyl řešením ÚP dotčen a ÚP je v souladu s výše uvedeným 

zákonem. 

 

Památková péče 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 28 odst. 2 písm. c) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a pam. péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  
 

Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. JMK 174459/2017 z  3.1.2018  

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. c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 

Obsah stanoviska dle § 50  - dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

Obsah stanoviska č.j. JMK 110521/2021 ze dne 26.7.2022 k návrhu dle § 52: 

Stanovisko bylo stejné jako vyjádření k návrhu zadání.  Dotčený orgán konstatoval, že   

v daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 

kultury a památkové péče. 

Stanovisko stejného obsahu bylo dotčeným orgánem uplatněno jako součást koordinovaného stanoviska 

č.j. JMK 105353/2022 ze dne 14.7.2022  vydanému k opakovanému veřejnému projednání. 

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. 

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 za územní plán, 

tedy nemůže být v rozporu s výše uvedeným zákonem. 

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 29 odst. 2 písm. c) 

Městský úřad Židlochovice, pracoviště státní památkové péče, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice  

Dotčený orgán v celém procesu projednávání návrhu ÚP neuplatnil žádné vyjádření s požadavky ani 

žádné stanovisko 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 20/1987  Sb. o státní památkové péči:  

V k.ú. Přísnotice jsou Ústředním seznamu kulturních památek ČR zapsány 2 kulturní památky. Ochrana 

kulturních  památek je dle údajů v bodě II.3.2 odůvodnění respektována tím, způsobem, že v jejich 
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blízkosti nejsou vymezeny plochy změn. Územní plán stanovuje podmínky prostorového uspořádání, 

které neumožňují vznik výškových a prostorových dominant, které by narušily charakter obce. 

Má se tedy za to, že veřejný zájem j chráněný na základě tohoto právního předpisu byl řešením ÚP 

respektován a ÚP je v souladu s výše uvedeným zákonem. 
 

Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hlediska řešení dálnic a silnic 

I. třídy 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1 

Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. 13/2018-910-UPR/2 z 15.11.2017 Z hlediska silniční dopravy 

nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Obsah stanoviska č.j. 697/2019-910-UPR/2 ze dne 29.10.2019 k návrhu dle § 50  

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve 

znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 

znění pozdějších předpisů a dále podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu Přísnotice vydává stanovisko podle §4 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), v platném znění, 

obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích námi sledovaných dálnic a silnic I. Třídy souhlasíme 

s návrhem územního plánu Přísnotice a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi 

sledované zájmy. 

K návrhu ÚP dle § 52 dotčený orgán neuplatnil stanovisko, rovněž neuplatnil stanovisko k návrhu 

vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných jak k veřejnému projednání dle 

§ 53. odst. 1. 

Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko k návrhu rozhodnutí 

o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele 

souhlasí.  
 

Obsah stanoviska č.j. MD-24062/02022-910/2 ze dne 19.7.2022 dle § 52 k opakovanému veřejnému 

projednání: 

k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu Přísnotice vydává stanovisko podle § 4 

odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), 

v platném znění, obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme 

s návrhem územního plánu Přísnotice a požadavky neuplatňujeme, neboť námi sledované zájmy 

z uvedených dopravních hledisek nejsou dotčeny. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných po opakovaném 

veřejném projednání dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. Dle § 53 odst. 1 pokud 

dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko k návrhu rozhodnutí 

o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele 

souhlasí.  

Vyhodnocení souladu ÚP 

Dotčený orgán ve svých stanoviscích uvedl, že souhlasí s návrhem ÚP, protože z hlediska dopravy na 

komunikacích dálnic a silnic I. tř. nejsou dotčeny jeho zájmy. K.ú. Přísnotic tyto komunikace 

neprocházejí. ÚP je tedy v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f) z hlediska řešení silnic II. a III. 

třídy. 

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

Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. JMK 174459/2017 z 3.1.2018  dotčený orgán uplatnil následující 

požadavky na obsah zadání: 

Stávající silniční síť tvořená silnicemi II. a III. třídy (II/381 a III/41621) bude na území obce řešena jako 

stabilizovaná.  

Zpřesnění vymezení ploch POP02 pro přírodě blízká protipovodňová opatření na vodním toku Svratka 

a POT05 pro řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického 
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potoka vyplývajících ze ZÚR JMK bude navrhováno tak, aby nebyla omezena funkce stávajících silnic II. 

a III. třídy. V případě omezení funkce stávajících silnic II. a III. třídy budou v návrhu ÚP navržena na 

úrovni ÚP příslušná opatření pro zajištění funkce krajské silniční sítě tvořené silnicemi II. a III. třídy.  

Návrhové kategorie krajských silnic II. a III. třídy budou mimo zastavěné území navrhovány podle 

Návrhové kategorizace krajských silnic JMK (2008). Dokument je k dispozici na webových stránkách 

Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz. 

Silnice III/41621 procházející zastavěným územím obce bude v průjezdním úseku navržena do 

odpovídající funkční skupiny v souladu s ČSN 736110, Tabulka 1.  

Návrhové plochy přiléhající k silnici III. třídy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné prostory 

definované v § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, budou navrhovány tak, aby na 

nich nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích.  

Bude prověřeno řešení zastávek veřejné linkové dopravy a v případě potřeby navržena příslušná opatření 

na úrovni ÚP.  

Bude prověřeno stávající otáčení autobusů v obci, pokud se prokáže nevyhovujícím, budou navržena 

opatření na úrovni ÚP (např. plochy na rozšíření nebo nové obratiště).  

KrÚ JMK OD dále upozorňuje, že v návrhu zadání ÚP uvedený striktní požadavek na řešení dopravního 

napojení zastavitelných ploch a ploch v zastavěném území (pro bydlení, zahrad, atd.) tak, aby 

nedocházelo k napojení jednotlivých pozemků přímo na silnici III. třídy lze uplatňovat pouze za 

předpokladu, že průjezdní úsek silnice III/41621 bude v návrhu ÚP zařazen do funkční skupiny B. Dle 

ČSN 736110 Projektování místních komunikací, Tabulka 1 lze na komunikacích zařazených do funkční 

skupiny B přímé napojování (obsluhu) přilehlé zástavby částečně omezit (s výjimkou proluk bez 

možnosti jiného napojení). S ohledem na vyšší dopravní intenzitu na průjezdním úseku silnice III/41621 

v obci Přísnotice dle výsledků posledního Celostátního sčítání dopravy provedeném v roce 2016 lze 

převažující dopravní funkci silnice identifikovat.  

KrÚ JMK OD z hlediska koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území obce vyplývající ze ZÚR JMK 

doplňuje, že stávající krajské silnice II. a III. třídy procházející řešeným území obce nejsou dle Generelu 

krajských silnic Jihomoravského kraje (dále jen GKS JMK) zařazeny do tahů krajského významu. Silnice 

III/41621 procházející zastavěným územím obce i silnice II/381 procházející krátkým úsekem v jižní 

části správního území jsou dle GKS JMK zařazeny jako tahy oblastního významu. 

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  
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 150279/2019 z 21.10.2019 k návrhu ÚP  dle § 50: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán ve věci 

řešení silnic  II. a III. třídy uplatňuje za použití § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění ( stavební zákon) a podle ust. § 40 odst. 3 písm.  f) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK) v řízení dle § 50 odst. 2 

stavebního zákona následující stanovisko k návrhu územního plánu a souhlasí s řešením silnic II. a III. 

třídy za podmínky splnění následujících požadavků. 

1.  Rozvoj krajské silniční sítě bude v návrhu ÚP koordinován s platným ÚP Vranovice z hlediska 

vymezení koridoru územní rezervy pro výhledový obchvat obce Vranovice podél hranice správních 

území. 

2.  Ve výrokové části návrhu ÚP (hlavním výkresu) nebude předjímán konkrétní typ silniční křižovatky 

v návrhové ploše Z13. 

3.  V popisu průjezdního úseku silnice III/41621 ve výroku bude vypuštěn dovětek „s možnými vjezdy 

a výjezdy k domům“. 

4.  Koridor TV02 a koridor veřejně prospěšné stavby vps 5 pro napojení skupinového vodovodu 

Vranovice bude v souběhu se silnicí II/381 vymezen mimo plochu dopravní infrastruktura DS 

s vedením silnice. 

5.  Využití koridoru POP02 pro přírodě blízká protipovodňová opatření a POT05 pro technická 

protipovodňová opatření na vodním toku Svratky bude podmíněno tak, že nebude omezena funkce 

silice II/381. 

6.  V návrhu ÚP uváděno označení silnic II. a III. třídy ve správném tvaru. 

 

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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7.  V návrhu ÚP bude pro návrhové plochy doplněno prověření dostupnosti veřejné hromadné dopravy. 

Odůvodnění 

KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK 

uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci 

a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 

1. Součástí priorit ZÚR JMK je mj. vytvářet územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční 

sítě. Předpokladem rozvoje krajské silniční sítě je vzájemná koordinace územně plánovací 

dokumentace obcí. Součástí návrhu ÚP musí být prověření koordinace rozvoje krajské silniční sítě 

se sousedními ÚP a v případě potřeby vymezení příslušného opatření v návrhu ÚP. 

2. V hlavním výkresu bude vypuštěno předjímání konkrétního typu silniční křižovatky v návrhové 

ploše Z13. Stanovení konkrétního vhodného typu silniční křižovatky je možné až na základě 

podrobnější dokumentace či studie. Konkrétní typ křižovatky lze řešit pouze formou doporučení 

v odůvodnění návrhu ÚP. Stanovení konkrétního typu silniční křižovatky v územním plánu 

determinuje možnosti optimálního a vhodného umístění či přestavby křižovatky. 

3. Možnosti dopravního připojení na průjezdní úsek silnice zařazený ve funkční skupině B jsou 

definovány v příslušné ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Neomezenou možnost 

připojení domů vjezdy (výjezdy) v územním plánu na průjezdní úsek silnice zařazený ve funkční 

skupině B nelze podmínit. Tyto možnosti musí být vždy prověřeny dle příslušné ČSN, zejména 

z hlediska rozhledů pro zajištění bezpečnosti provozu. Dovětek „s možnými vjezdy a výjezdy 

k domům" v popisu průjezdního úseku silnice IN/41621 musí být vypuštěn. 

4. Dle § 36 odst. 2 zákona o PK nesmějí být podélně umísťována vedení technické infrastruktury 

v tělese dálnice, silnice nebo místní komunikace a na silničních pomocných pozemcích, pokud 

nejsou zřizována pro potřeby uvedených PK. Vymezení koridoru TV02 musí být upraveno tak, aby 

umístění plánované veřejné technické infrastruktury v koridoru TV02 a koridoru vps 5 bylo možné 

řešit v souladu s požadavky zákona o PK. 

5. Návrh ÚP vymezuje plochu POP02 pro přírodě blízká protipovodňová opatření a POT05 pro 

technická protipovodňová opatření na vodním toku Svratka zahrnující vedení stávající silnice II/381 

ve stabilizované ploše dopravní infrastruktury DS. Uvedené plochy jsou vymezeny rovněž jako 

veřejně prospěšné opatření wpo 3 a wpo 6 s možností vyvlastnění pozemků a staveb. Návrh využití 

ploch P0P02 a POT05 pro možný rozliv a řízený rozliv vody ve vymezených plochách pro 

vodohospodářská opatření je z hlediska řešení silnice II/381 možný, nikoliv však z hlediska 

vyvlastnění stavby silnice. Silnice II/381 je dle § 17 odst. 1 zákona o PK stavbou veřejně 

prospěšnou. Využití koridoru POP02 a POT05 musí být podmíněno tak, že nebude omezena funkce 

stávající silnice II/381. Alternativně lze koridory POP02 a POT05 definovat také možné umístění 

veřejné dopravní infrastruktury v případě nutnosti řešení přeložky silnice 11/381. 

6. V návrhu ÚP musí být uváděno správné označení silnic II. a III. třídy dle platného pasportu krajské 

silniční sítě. V textové části odůvodnění musí být opraveno nesprávné označení silnice III/41321 

(str. 24, 34, 36, 40), II/41621 (str. 33, 59) správným označením III/41621. 

7. Návrh nových ploch pro bydlení by měl být podložen hodnocením jejich dopravní dostupností. 

V grafické části (koordinační výkres) bude doplněn orientační zákres izochron dostupnosti 

stávajících autobusových zastávek (kružnice o poloměru 500 m). 

KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu, ovšem pouze při respektování požadavků uvedených 

ve výroku. Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným 

podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Požadavky byly zapracovány. 
 

Obsah stanoviska č.j. JMK 110521 ze dne 26.7.2021 dle § 52 

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 společného jednání 

změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu územního plánu. 
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Odůvodnění 

KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje 

jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné 

stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 

Změny řešení provedené v upraveném „Návrhu územního plánu Přísnotice" pro veřejné projednání 

zohledňují z hlediska řešení silnic II. a III. třídy požadavky KrÚ JMK OD uplatněné ve společném jednání 

o návrhu ÚP. 

Vyhodnocení  

Dotčený orgán uplatnil souhlasné stanovisko. 
 

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.j. JMK 105353/2022 ze dne 14.7.2022 dle § 52 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, 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 v návrhu územního plánu. 

Odůvodnění. KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního 

zákona uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci 

a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 
 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných po opakovaném 

veřejném projednání dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Dle § 53 odst. 1 pokud dotčený orgán nebo 

krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
 

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 

 

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

K návrhu zadání ÚP dotčený orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ ani po ní požadavky na obsah 

územního plánu vyplývající z tohoto předpisu. 

Neuplatnil stanovisko v celém procesu projednávání návrhu ÚP. 

Neuplatnil stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných jak 

k veřejnému projednání, tak i opakovanému veřejnému projednání. 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. 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem z hlediska řešení místních komunikací a účelových 

komunikací: 

Dotčený orgán neuplatnil ani jednou v procesu pořizování ÚP vyjádření s požadavky či stanoviska, 

pořizovatel vyhodnotil zájmy hájené tímto zákonem takto: 

Jedním z hlavních cílů rozvoje obce je zvýšit standard obce další veřejnou dopravní infrastrukturou 

(kapitola I.2.2). ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury účelové a plochy veřejných prostranství - 

komunikace, ve kterých je umístěna anebo lze v souladu s podmínkami využití umisťovat dopravní 

infrastrukturu a to zejména, účelové pozemní komunikace, pěší komunikace, cyklistické trasy. 

 Má se tedy za to, že veřejný zájem chráněný na základě tohoto právního předpisu byl řešením ÚP 

respektován. 

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. 13/2018-910-UPR/2 z 15.11.2017: 
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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 

o dráhách. 

Vyhodnocení 

Požadavek dotčeného orgánu na respektování ochranného pásma dráhy trať č. 250 Havlíčkův 

Brod-Brno-Kúty, byl obsažen v návrhu zadání. 

Obsah stanoviska č.j. 697/2019-910-UPR/2 ze dne 29.10.2019 k návrhu dle § 50  

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve 

znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 

znění pozdějších předpisů a dále podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu Přísnotice vydává stanovisko podle §4 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), v platném znění, 

obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s návrhem územního plánu Přísnotice a požadavky neuplatňujeme, 

jelikož jsou naše zájmy respektovány 

K návrhu ÚP dle § 52 dotčený orgán neuplatnil stanovisko, rovněž neuplatnil stanovisko k návrhu 

vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných jak k veřejnému projednání, tak 

i k opakovanému veřejnému projednání.  Dle ust. § 53 odst. 1 pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako 

nadřízený orgán neuplatní stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
 

Obsah stanoviska č.j. MD-24062/02022-910/2 ze dne 19.7.2022 dle § 52 k opakovanému veřejnému 

projednání: 

k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu Přísnotice vydává stanovisko podle § 4 odst. 

2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), 

v platném znění, obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným územním plánem Přísnotice a požadavky 

neuplatňujeme, neboť námi sledované zájmy jsou respektovány. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných po opakovaném 

veřejném projednání dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem z hlediska drah: 

Dotčený orgány vydal souhlasná stanoviska bez připomínek, ÚP je tedy v souladu s výše uvedeným 

zákonem. 

 

Doprava letecká 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l) 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1  

Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. 13/2018-910-UPR/2 z 15.11.2017  

Z hlediska letecké dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Vyhodnocení: dotčený orgán neuplatnil žádný požadavek.. 

Obsah stanoviska č.j. 697/2019-910-UPR/2 ze dne 29.10.2019 k návrhu dle § 50  

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve 

znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 

znění pozdějších předpisů a dále podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu Přísnotice vydává stanovisko podle §4 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), v platném znění, 

obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Z hlediska dopravy letecké souhlasíme s návrhem územního plánu Přísnotice a požadavky neuplatňujeme, 

jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

K návrhu ÚP dle § 52 dotčený orgán neuplatnil stanovisko, rovněž neuplatnil stanovisko k návrhu 

vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných jak k veřejnému projednání dle 

§ 53. Dle ust. § 53 odst. 1. 
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Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko k návrhu rozhodnutí 

o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele 

souhlasí.  
 

Obsah stanoviska č.j. MD-24062/02022-910/2 ze dne 19.7.2022 dle § 52 k opakovanému veřejnému 

projednání: 

k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu Přísnotice vydává stanovisko podle § 4 odst. 

2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), 

v platném znění, obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným územním plánem Přísnotice a požadujeme při 

nejbližší změně územního plánu doplnit ochranné pásmo (OP) se zákazem laserových zařízení - sektor B 

veřejného mezinárodního letiště Brno/Tuřany. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných ke změnám, které byly 

provedeny v návrhu ÚP po prvním veřejném projednání, dotčený orgán nevydal žádné stanovisko. 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska dopravy letecké: 

Dotčený orgán vydal souhlasná stanoviska. Stanovisko k opakovanému veřejnému projednání obsahovalo 

připomínku, tuto připomínku však nepožadoval zapracovat do projednávaná ÚPD, ale při její první změně. 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doplnění limitu v území, tedy doplnění části odůvodnění a tudíž se 

nejedná o podstatnou úpravu, byla tato zapracována. Z výše uvedeného vyplývá, že ÚP je v souladu se 

stanovisky dotčeného orgánu. 

 

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 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů , Tychonova I, 

160 01 Praha 6  
 

Obsah vyjádření k návrhu zadání čj. 79742/2017-8201-OÚZ-BR z 7.7.2017   

„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. UAP - 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 Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části 

pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: "Celé správní území obce 

je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany". 

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, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů 

vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na 

základě závazného stanoviska 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. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavky dotčeného orgánu byly obsahem návrhu ÚP 
 

Obsah stanoviska č.j. 94785/2019-1150-OÚZ-BR z 6.12.2018 k návrhu ÚP dle § 50: 

Odbor ochrany územních zájmů,  Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se 

zmocněním v § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
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pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v §175 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR 

a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 

územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona 

a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlasné stanovisko k předložené územně plánovací 

dokumentaci. Na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb., v roce 2018 došlo ke sloučení některých 

jevů ÚAP. Žádáme o změnu označení jevu 103 na jev 102a – ochranné pásmo radiolokačního zařízení – 

v kapitole Zvláštní zájmy ministerstva obrany (str. 24) v souladu s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písm. h) zákona o zajišťování obrany ČR 

a zmocnění § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 

plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 

Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování obrany 

a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákon, připomínky. 

V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany a v souladu 

s uplatněnými požadavky MO k návrhu zadání ÚPD. 

Vyhodnocení výsledku projednání dle §50 

Dotčený orgán uplatnil kladné stanovisko bez připomínek. 

K návrhu ÚP dle § 52 dotčený orgán neuplatnil stanovisko, rovněž neuplatnil stanovisko k opakovanému 

veřejnému projednání.  

K návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných jak k veřejnému 

projednání dle § 53, tak k opakovanému veřejnému projednání, dotčený orgán neuplatnil stanoviska. Dle 

ust. § 53 odst. 1 pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 

k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek v uvedené lhůtě, má se za to, že 

s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska dopravy letecké: 

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko dle ust. §50. V dalším průběhu projednávání návrhu ÚP 

dotčený orgán neuplatnil žádná další stanoviska, Změny, které byly provedeny po společném jednání 

a veřejném projednání nijak neovlivnily zájmy ministerstva obrany. Jednalo se zejména o zrušení plochu 

občanského vybavení – služby pro dopravu, plochy dopravní infrastruktury – účelové Z10, plochy 

veřejných prostranství komunikace Z13 a změny prvků regulačního plánu. Lze tedy konstatovat, že ÚP je 

v souladu s výše uvedeným zákonem. 

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. 13/2018-910-UPR/2 z 15.11.2017  

Z hlediska vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Vyhodnocení: dotčený orgán neuplatnil žádný požadavek.. 

Obsah stanoviska č.j. 697/2019-910-UPR/2 ze dne 29.10.2019 k návrhu dle § 50  

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve 

znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 

znění pozdějších předpisů a dále podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu Přísnotice vydává stanovisko podle §4 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), v platném znění, 

obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s návrhem územního plánu Přísnotice a požadavky neuplatňujeme, 

jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

K návrhu ÚP dle § 52 dotčený orgán neuplatnil stanovisko, rovněž neuplatnil stanovisko k návrhu 

vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných jak k veřejnému projednání, tak 

opakovanému veřejnému projednání  Dle ust. § 53 odst. 1 Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako 

nadřízený orgán neuplatní stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
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Obsah stanoviska č.j. MD-24062/02022-910/2 ze dne 19.7.2022 dle § 52 k opakovanému veřejnému 

projednání: 

k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu Přísnotice vydává stanovisko podle §4 odst. 

2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), 

v platném znění, obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným územním plánem Přísnotice a požadavky 

neuplatňujeme, neboť námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek nejsou dotčeny. 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska dopravy vodní: 

Dotčený orgán vydal kladné stanovisko bez připomínek, ÚP je v souladu s jeho stanovisky. 
 

Energetika 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon), § 16 písm. g 

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

Dotčený orgán v rámci svých stanovisek uplatněných v jednotlivých částech projednávání návrhu ÚP 

neuplatnil stanovisko dle výše uvedeného zákona. 

Rovněž neuplatnil stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách 

uplatněných k návrhu  ÚP po veřejném projednání a následně ke změnám návrhu uplatněných po prvním 

veřejném projednání. 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.  

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon  

K návrhu zadání, ke společnému jednání, veřejnému jednání, opakovanému veřejnému projednání jakož 

i k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách dotčený orgán sice uplatnil 

stanoviska, ne však z hlediska tohoto zvláštního právního předpisu. ÚP Přísnotice vymezil koncepci 

technické infrastruktury, ve které stanovil, že budou respektovány stávající trasy vedení 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. 
 

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. Z toho důvodu nemůže být ÚP 

v rozporu s výše uvedeným zákonem. 
 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, § 13 odst. 3 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů , Tychonova 1, 

160 01 Praha 6 

K návrhu zadání ÚP dotčený orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ ani po ní požadavky na obsah 

územního plánu vyplývající z tohoto předpisu. 

K návrhu ÚP dle §50 a §52 i k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách neuplatnil 

dotčený orgán stanovisko a tedy 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.  

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 406/2000  Sb. o hospodaření energií  

Dotčený orgán uplatnil požadavky a  stanoviska k projednávanému návrhu ÚP, 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. Přísnotic 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 

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020 Praha 4  

K návrhu zadání ÚP dotčený orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ ani po ní požadavky na obsah 

územního plánu vyplývající z tohoto předpisu. 
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Obsah stanoviska č.j. MV-121740-4/OSM-2019 ze dne 1.11.2019 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 sdělujeme, že se v lokalitě Územního plánu Přísnotice 

nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona. 

V dalším stupni projednávání návrhu ÚP ani k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vypořádání 

připomínek dotčený orgán neuplatnil stanoviska. 
 

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 Přísnotice 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. Přísnotic tyto stavby nejsou, nemůže být dotčen veřejný zájem hájený tímto 

zákonem 

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.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, že ÚP není v rozporu s výše uvedeným zákonem. 

 

Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

Zákon č. 263/2016 Sb., atomová zákon §208 písm. n) 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č. 9,11000 Praha 1 

Dotčený orgán v celém procesu projednávání návrhu ÚP Přísnotice neuplatnil stanovisko. Stejně tak 

neuplatnil stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných 

k veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání. 

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. Přísnotice. 

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.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, že ÚP není v rozporu s výše uvedeným zákonem. 

 

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. 

 

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-2-226/2017 ze dne 12.12.2017   

HZS JmK uplatňuje následující požadavky k návrhu zadání ÚP Přísnotice: 

- 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.“), 

vyhodnotit případně navrhnout nové plochy 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 
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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 dodávek z jiných 

nezávislých zdrojů. 

i) – nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. Jedná se především o vymezení ploch 

nebo stanovení objektů, vhodný pro ustavení prostředků  nouzového zásobování pitnou vodou, případně 

prostředků náhradního zásobování elektrickou energií. 

HZS JmK nepředpokládá potřebu řešit v rámci návrhu ÚP Přísnotice opatření uvedená v § 20 vyhlášky 

č. 380/2002 Sb., označená písmeny: a), b), c), e), f), h). 

Požadavek orgánu z hlediska zájmů  civilní  ochrany  na obsah ÚP vyplývající z právních předpisů byl 

doplněn do návrhu zadání  
 

Obsah stanoviska č.j. HSBM-2-200/2019 ze dne 8.10.2019 k návrhu ÚP dle § 50:  

Hasičská 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. 

OŽPSÚ/3978/2017-40 ze dne 28.8.2019. K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné 

stanovisko. 

Odůvodnění: v dokumentaci návrhu předmětného ÚP jsou rozpracovány požadavky ustanovení § 20 

vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedené 

skutečnosti HZS JmK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
 

Obsah stanoviska HSBM-4-124/2021 ze dne 22.7.2021 dle § 52 

Hasičská 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. 

OŽPSÚ/3978/2017-123 ze dne 1.6.2021. 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 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-6-19/2022 ze dne 2.2.2022 dle § 53 odst. 1 

Hasičská 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. 

OŽPSÚ/3978/2017-177 ze dne 7.1.2022. K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné 

stanovisko. 

Odůvodnění: návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 

k předmětnému návrhu ÚP, nejsou dotčeny požadavky uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Na základě těchto skutečností rozhodl HZS JmK tak, 

jak je uvedeno ve výroku. 
 

Obsah stanoviska č.j. HSBM -6-136/2022 ze dne 18.7.2022 dle § 52 k opakovanému veřejnému 

projednání: 

Hasičská 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. 

OŽPSÚ/3978/2017-194 ze dne 18.7.2022. 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 dokumentace, které by vyžadovaly přehodnocení požadavků ustanovení § 20 

vyhlášky 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-6-188/2022 ze dne 5.9.2022 dle § 53 k návrhu rozhodnutí o námitkách 

a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných ke změnám po prvním opakovaném projednání. 
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Hasičská 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. 

OŽPSÚ/3978/2017-213 ze dne 10.8.2022. K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné 

stanovisko. 

Odůvodnění: návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 

k předmětnému návrhu Územního plánu Přísnotice, nejsou dotčeny požadavky uvedené v ustanovení § 20 

vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Na základě těchto skutečností 

rozhodl HZS JmK tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska civilní ochrany 

Dotčený orgán uplatnil kladná stanoviska ke všem stupňům projednávání územně plánovací dokumentace 

včetně návrhů rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného 

orgánu. 

 

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),  

STATNI POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, 

Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno 
 

Obsah vyjádření k návrhu zadání čj. SPU 583031/2017/02 ze dne 14.12.2017 

K oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Přísnotice doručeného dne  11.12.2017 Vám 

sdělujeme následující připomínky: 

V dotčeném zájmovém území se nachází stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ)ve 

vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ), umístěné dle vyznačení 

v přiložené situaci v měřítku 1 : 10 000. 

Jedná se o stavbu HOZ: 

Přísnotice – evidovanou pod č.j. ID 5020000068-11201000, celková délka 1.171 km, otevřený kanál, rok 

pořízení stavby je 1964, v ČHP 4-15-03-125. 

Tato stavba vodního díla – HOZ je v majetku státu  a příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s § 56 odst. 6 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 506/2012 Sb., 

o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél otevřeného úseku HOZ 6 m 

oboustranný manipulační pruh. Na uvedeném vodním díle je zajišťována běžná údržba, odstraňování 

naplavených segmentů a náletu dřevin. 

Doporučujeme, aby průběh výše uvedené stavby HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat na vědomí 

a zejména aby trasa HOZ byla zpracovatelem územního plánu doplněna do koordinačního výkresu. 

Dále Vám sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů  (viz níže) se v katastrálním území Blučina nachází 

podrobné odvodňovací zařízení (POZ). Dostupné podklady – údaje o POZ ( investicích do půdy za účelem 

zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská 

vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje 

evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn ( zrušení, rozšíření) od doby pořízení 

těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. Letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 

2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. 

Údaje jsou k dispozici ke stažení na portálu farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/LIPS/data-melioraci/) 

ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LIPS ve vrstvě LIPS/Životní prostředí/Nitrárová směrnice/Uložení 

hnojiv-detail/Meliorace. Tyto připomínky jsou uplatňovány za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb 

z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) 

Vyhodnocení 

Připomínka respektovat limit hlavní odvodňovací zařízení HOZ Přísnotice byla zapracována do návrhu 

zadání. 

Obsah stanoviska č.j. SPU 344668/2019/01/01 ze dne 23.10.2019 dle § 50 

Dotčený orgán uplatnil stanovisko, ale ne z hlediska zákona č. 139/2002 Sb. Sám v odůvodnění uvádí, že 

„připomínky jsou uplatňovány  za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb y titulu vlastníka technické 

infrastruktury (staveb vodohospodářských meliorací). Toto stanovisko bylo tedy vypořádáno jako námitka 

oprávněného investora. 

http://eagri.cz/public/web/mze/LIPS/data-melioraci/
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Obsah stanoviska dle § 52  - dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

Stanovisko dle § 53 – k návrhu rozhodnutí o námitkách a rozhodnutí vyhodnocení připomínek – dotčený 

orgán neuplatnil stanovisko.  

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.j. SPU 194275/2022/123/Ši ze dne 10.6.2022 dle § 52 k opakovanému veřejnému 

projednání: 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj obdržel dne 31.5.2022 sdělení o opakovaném veřejném 

projednání návrhu územního plánu Přísnotice. Vzhledem k dotčení daného území vodním dílem, hlavním 

odvodňovacím zařízením (dále jen HOZ) v majetku státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ, Vám zasíláme 

následující stanovisko: 

K návrhu územního plánu Přísnotice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsme se vyjadřovali 

vyjádřením SPÚ – odboru vodohospodářských staveb č.j. SPU 344668/19/01 ze dne 23.10.2019. Vyjádření 

bylo zasláno na Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad. Přílohou vyjádření 

byla přehledná situace s vyznačením linie HOZ. Naše vyjádření nebylo zpracovatelem návrhu ÚP 

Přísnotice akceptováno a o stavbě vodního díla – HOZ Přísnotice není v textové a mapové části návrhu ani 

zmínka. Požadujeme naše původní vyjádření zapracovat do ÚP Přísnotice. 

Jiné připomínky k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP Přísnotice nemáme. 

Toto stanovisko je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb k vodohospodářským melioracím 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán, stejně jako u stanoviska uplatněného dle § 50, uplatnil stanovisko s připomínkou, ale ne 

jako dotčený orgán z hlediska zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 

z titulu vlastníka stavby technické infrastruktury. Toto vyjádření bylo tedy posouzeno jako námitka a jako 

taková je vypořádána v kapitole „Návrh rozhodnutí o námitkách“ 

Stanovisko dle § 53 - k návrhu rozhodnutí o námitkách a rozhodnutí vyhodnocení připomínek uplatněných 

ke změnám návrhu ÚP, které byly uplatněno po prvním veřejném projednání - dotčený orgán neuplatnil 

stanovisko.  

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska pozemkových úprav 

Orgán nevydal k návrhům v průběhu projednávání ÚP žádná stanoviska z hlediska výše uvedeného zákona 

, komplexní pozemková úprava nebyla dosud zahájena. Nebyl tak dotčen veřejný zájem předpisem hájený.  

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. Z výše 

uvedeného lze tedy konstatovat, že ÚP je  v souladu s výše uvedeným zákonem. 

 

Bezpečnost státu 

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 odst. 1 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 

územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 

Dotčený orgán uplatnil vyjádření k návrhu zadání č.j. 79742/2017-8201-OÚZ-BR, stanovisko k návrhu 

ÚP dle §50 pod č.j. 94785/2019-1150-OÚZ-BR  v dalších stupních projednávání dle § 52 a §52 - 

opakované veřejné projednání, stejně jako k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 

připomínek dotčený orgán neuplatnil žádná další stanoviska  - Vyhodnocení stanoviska  viz. Doprava 

letecká 

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020 Praha 4 

K návrhu zadání ÚP dotčený orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ ani po ní požadavky na obsah 

územního plánu vyplývající z tohoto předpisu. 

Obsah stanoviska č.j. MV-121740-4/OSM-2019 ze dne 1.11.2019 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 sdělujeme, že se v lokalitě Územního plánu Přísnotice 

nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona. 

V dalších stupních projednávání návrhu ÚP ani k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vypořádání 

připomínek dotčený orgán neuplatnil žádná stanoviska. 
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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. 

 

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 110521/2021 ze dne 26.7.2021 dle §52: 

Při uplatňování návrhu ÚP Přísnotice ve smyslu ust. § 52 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., není potřeba 

zohledňovat z hlediska z. č. 224/2015 Sb., žádná omezení – v zájmovém území není stanovena zóna 

havarijního plánování, respektive zde není evidován žádný provozovatel zařazený do skupiny „A“ a ani do 

skupiny „B“. 

Obsah stanoviska č.j. JMK 18191/2022 ze dne 2.2.2022 dle § 53 odst. 1. 

OŽP jako dočtený orgán prevence závažných havárií příslušný dle ust. § 49 odst. Zákona o prevenci 

závažných havárií uplatňuje  k „Návrhu územního plánu Přísnotice“ stanovisko dle ust. § 53, odst. 1 

zákona 183/2006 Sb. v tom smyslu, že při uplatňování návrhu územního plánu Přísnotice není potřeba 

zohledňovat z hlediska zákona č. 224/2015 Sb. žádná omezení. 

V zájmovém území není stanovena zóna havarijního plánování, respektive zde není evidován žádný 

provozovatel zařazený do skupiny „A“ a ani do skupiny „B“. 

Obsah stanoviska č.j. JMK 105353/2022 ze dne 14.7.2022 dle §52 k opakovanému veřejnému projednání: 

OŽP jako dotčený orgán prevence závažných havárií příslušný dle ust. § 49 odst. zákona o prevencích 

závažných havárií uplatňuje k „Návrhu územního plánu Přísnotice“ stanovisko dle ust. § 52 odst. 3 zákona 

č. 183/2006 Sb. v tom smyslu, že při uplatňování návrhu územního plánu Přísnotice není potřeby 

zohledňovat z hlediska zákona č.224/2015 Sb. žádná omezení. 

V zájmovém území není stanovena zóna havarijního plánování, respektive zde není evidován žádný 

provozovatel zařazený do skupiny „A“ a ani do skupiny „B“. 

K návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách  k částem návrhu ÚP, které byly 

v návrhu ÚP změněny po prvním veřejném projednání, dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Dle § 53 odst. 

1 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 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska prevence závažných havárií 

Dle stanoviska dotčeného orgánu v k.ú. Přísnotice není stanovena zóna havarijního plánování. ÚP tedy 

nemůže být v rozporu s výše uvedeným zákonem. 

 

III. 5  Návrh rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 

a)  Námitky uplatněné k návrhu projednávanému ve veřejném projednání § 52 stavebního zákona 

 

Oprávněný investor, zaznamenaný na seznamu oprávněných investorů zveřejněném způsobem umožňující 

dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje. 

 

NET4GAS, s.r.o., IČ:27260364, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, č.j. 6646/21/OVP/Z ze dne 

30.6.2021 

Znění námitky: 
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Návrh rozhodnutí o námitce: - námitce nebylo vyhověno 

Odůvodnění: 

Oprávněný investor ve svém podání uplatněnému k veřejnému projednání uplatňuje připomínky dle § 50 

zákona č. 183/2006 Sb.  Nejedná se o připomínku, ale o námitku. Dle § 37 odst. (1) zákona 500/2004 Sb. 

Zákon správní řád (1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle 

svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Dle ustanovení § 52 odst. (2) stavebního 

zákona (2) Námitky proti návrhu územního 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 ust § 23a SZ je společnost NET4GAS, s.r.o. 

zapsána v seznamu oprávněných investorů zveřejněném na webových stránkách KrÚ JMK. 

Podání obsahuje část věnovanou výčtu všech zařízení, které se na řešeném území nacházejí bez vztahu 

k návrhu ÚPD či grafické části odůvodnění s upozorněním na způsob získání ÚAP a platnou legislativu co 

do ochranného a bezpečnostního pásma. Ochranná a bezpečnostní pásma vyplývají z platné legislativy 

a mohou se měnit. Trasy stávajících inženýrských sítí včetně ochranného a bezpečnostního pásma jsou 

zakresleny v koordinačním výkrese dle platných ÚAP.  

Dále pak uvádí: „ Upozorňujeme, že plocha výstavby Z9 zasahuje do bezpečnostního pásma inženýrských 

sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. požadujeme ji umístit za hranici bezpečnostního pásma plynárenského 

zařízení z důvodu, že technické a bezpečnostní podmínky neumožňují výstavbu v těchto plochách.“ 

Zároveň však v témže podání je uvedeno v bodech 4 a 5: 
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4. Umisťování staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., 

Energetický zákon, v platném znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele. 

Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou 

plánovanou akci jednotlivě. 

5. Umístit stavby v bezpečnostním pásmu plynových zařízení lze pouze po předchozím písemném souhlasu 

provozovatele a pouze pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují. 

Z výše uvedeného je zřejmý vnitřní rozpor.  Oprávněný investor na jedné straně uvádí, že technické 

a bezpečnostní podmínky neumožňují výstavbu v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a zároveň 

se odkazuje na §69 zákona č. 458/2000 Sb., který toto v určitých případech umožňuje. Oprávněný investor 

tedy dopředu vylučuje umístění jakékoli stavby, bez posouzení záměru příslušnou fyzickou nebo právnickou 

osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení, tak jak je uvedeno v §69 zákona 

č. 458/2000Sb.   

Připomínka je vedena k výstavbě, tedy k realizaci jednotlivých záměrů, jedná se podrobnosti náležící svým 

obsahem územnímu rozhodnutí, nepřísluší tedy řízení o územním plánu dle § 43 odst. 3. Povolování 

a umístění staveb je součástí výkonu pravomoci, k níž je příslušný stavební úřad a ne zastupitelstvo obce, 

které by takto zasahovalo do věcné příslušnosti jiného orgánu, což je dle § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 

- správní řád – nepřípustné.  

Textová část ÚP upozorňuje v koncepčních podmínkách využití zastavitelných ploch na fakt že v částech 

zastavitelných ploch, dotčených ochrannými či bezpečnostními pásmy technické a dopravní infrastruktury 

(zejména Z7, Z8, Z9, Z10 a Z13 ) může být zastavitelnost omezena podle platné legislativy. 

K požadavku, aby do textové části dokumentace byla doplněna informace o průběhu stávajících 

inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o., včetně informace o jejich ochranných a bezpečnostních 

pásmech. Obsah a struktura územního plánu je stanovena zákonem č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcí 

předpisy, vyhláška 500/2006 Sb. Informace o stávajících inženýrských sítí je uvedena v textová část ÚP, a 

to v kapitole I.4.2. Koncepce veřejné technické infrastruktury, včetně stanovení podmínek, v odstavci c) 

koncepce zásobování plynem. Je zde uvedeno: „Přes střední část celého řešeného území prochází svazek 

pěti vysokotlakých tranzitních plynovodů nad 40 barů a s ním související spoje“. Výše uvedené sítě včetně 

ochranných a bezpečnostních pásem jsou zakresleny v koordinačním výkrese.  

Dále upozorňujeme na to, že oprávněný investor podal připomínku k návrhu ÚP Přísnotice dle §50 odst. 

(3) SZ, tedy ke společnému jednání, ve které uvádí mimo jiné: 

 „ Doporučujeme umístit případné stavby na ploše Z9 (VS) za hranici bezpečnostního pásma plynových 

zařízení z důvodu, že technické a bezpečnostní podmínky nemusí umožnit výstavbu v bezpečnostním 

pásmu“. Uvádí tedy, že nemusí umožnit, nikoli že neumožňuje, tak jak to uvedl v podání k veřejnému 

projednání. 

 

Marie Nečasová,  nar. 10.3.1970, Sobotovice 28, 664 67 Syrovice, pozemek p.č. 939, LV 218, podáno dne 

20.7.2021 

Obsah námitky: 

 
 

Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Plocha veřejného prostranství – komunikace byla vypuštěna.  Tato plocha měla sloužit k plynulému 

napojení plochy Z7 na silnici III/41621. Požadavek prověření možnosti vymezení plochy pro služby 

v dopravě byl stanoven v zadání územního plánu. Vzhledem k negativnímu postoji občanů k vymezení 

plochy Z7, který byl uplatněn jak ve společném jednání, tak v rámci veřejného projednání,  obec od tohoto 
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záměru upustila. V závislosti na tomto rozhodnutí, by vymezení plochy Z13 bylo bezpředmětné.  Pozemek 

p.č. 939 se nachází v přímé návaznosti na již existující zástavbu.  Je zde přímé napojení na kapacitně 

vyhovující veřejně přístupnou komunikaci. Nejsou zde žádné důvody opírající se o veřejný zájem, kvůli nimž 

by zde nemohla být vymezena plocha pro bydlení.  

 

Petr Lang, nar. 5.6.1966, Vranovická 306, 664 63 Přísnotice, právně zastoupen Frank Bold Advokátu, 

s.r.o., IČO: 28359640, sídlo Údolní 33, 602 00 Brno, ze dne 23.7.2021 

Obsah námitky: 

Námitka - nesouhlas s navrženými plochami Z7, Z10 a Z13 

I. Vymezení území dotčeného námitkou: 

Pozemky pare. č. 941 a 942, oba v k. ú. Přísnotice. 

II. Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 

Podatel vlastní pozemky pare. č. 941 a 942, oba v k. ú. Přísnotice (dále „předmětné pozemky"). Podatel 

jako důkaz svých vlastnických práv připojuje ke svým námitkám grafickou přílohu znázorňující pozemky 

v jeho vlastnictví zvýrazněné v katastrální mapě. 

 

 

III. Obsah námitky 

Námitka směřuje proti grafické i textové části Návrhu ÚP, konkrétně proti vymezení ploch Z7 - plocha 

občanského vybavení - služby pro dopravu (Od), Z10 - plocha dopravní infrastruktury - účelová (Du) a Z13 

- plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk), zasahujících do předmětných pozemků. Podatel s touto 

navrženou regulací nesouhlasí a požaduje, aby byla v území dotčeném námitkou, resp. na částech 

předmětných pozemků vymezena plocha Bv - plocha bydlení - venkovské, a to přinejmenším v takovém 

rozsahu, v jakém je vymezena nyní dle platného Územního plánu Přísnotice (dále „ÚP Přísnotice"). 

IV. Odůvodnění námitky 

Podatel vlastní předmětné pozemky od letošního roku. Podatel předmětné pozemky koupil s tím, že na nich 

v budoucnu postaví rodinný dům, přičemž jako soukromý zemědělec by zbylou plochu předmětných 

pozemků dále obhospodařoval. Dle ÚP Přísnotice, účinného od roku 2002, se na částech předmětných 

pozemků nachází plocha pro bydlení v ochranných pásmech - B2, plocha záhumenních zahrad - Z, plocha 

produkční zemědělské půdy - ZP. Dle ÚP Přísnotice tedy lze na určité části předmětných pozemků stavět 

především stavby k bydlení a k rekreaci. 

Návrh ÚP však tyto stavby na předmětných pozemcích realizovat vylučuje, jelikož na nich stanovuje zcela 

novou regulaci. Na předmětných pozemcích a v jejich blízkosti vymezuje plochy: Z7 - plocha občanského 

vybavení - služby pro dopravu (Od), Z10 - plocha dopravní infrastruktury - účelová (Du), Z13 - plocha 

veřejných prostranství - komunikace (Pk). 

 

  

 
Výřez z ortofoto mapy - pozemky podatele 
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Zvýše uvedených výřezů je patrné, že nově vymezené plochy Z7, Z10 a Z13 výrazně zasahuji do 

vlastnického práva podatele, když zejména plocha Z10 je vymezena na téměř celé ploše jednoho 

z předmětných pozemků. 

Podatel v této souvislosti upozorňuje na ustálenou judikaturu soudů, např. na rozsudek Nejvyššího 

správního soudu (dále „NSS") ze dne 2. 10. 2013, č. j. 9 Ao 1/2011-192, ve kterém se uvádí, že „V rámci 

posouzení zákonnosti vydaného opatření obecné povahy však posuzuje, zda řešení přijaté opatřením 

obecné povahy ve vztahu ke konkrétní osobě není zjevně nepřiměřené, nezdůvodnitelné či diskriminační, 

nejde-li o zjevný exces, šikanu apod. Správní soud je tedy povolán zhodnotit, zda mezi navrhovaným 

využitím území a z toho plynoucím omezením dotčeného vlastníka nemovitosti neexistuje, i při formálním 

dodržení veškerých požadavků hmotného práva, zjevný nepoměr, který nelze odůvodnit ani veřejným 

zájmem na využití území obce v souladu s požadavky uvedenými v ustanovení § 18 stavebního zákona." 

Podatel je přesvědčen, že v daném případě zjevný nepoměr existuje, což činí Návrh ÚP ve vztahu 

k předmětným pozemkům nepřiměřený. 

V Návrhu ÚP se sice vymezení ploch Z7, Z10 a Z13 určitým způsobem odůvodňuje, dle podatele je však 

toto odůvodnění zcela nedostatečné, nesystematické a vnitřně rozporné: 

K ploše Z7 se uvádí, že je vymezena pro služby v dopravě a pro další funkce související s automobily vč. 

souvisejícího prodeje. Plocha Z7 je vymezena nejen na jednom z předmětných pozemků, ale také 

v blízkosti stávající zástavby rodinných domů. Popis využití plochy Z7 se sice od návrhu předloženého ke 

společnému jednání zobecnil, ale stále je zřejmé (a tedy i tehdejší obsah uplatněných připomínek ke 

společnému jednání relevantní), že takovéto funkční využití plochy v blízkosti obytné zástavby je 

nevhodné, jelikož dojde ke zvýšení prašnosti, hlučnosti a zápachu. Podatel naprosto odmítá zcela 

neodůvodněné tvrzení v Návrhu ÚP o tom, že „Změna funkce z bydlení na služby v dopravě bude 

vhodnějším využitím plochy s ohledem na hluk a prach z dopravního provozu na silnici a případně též na 

budoucím výrobním obchvatu". Tato skutečnost z ničeho nevyplývá, naopak důvodná pochybnost podatele 

o zhoršení kvality prostředí nejen na předmětných pozemcích, ale i v blízkém okolí přetrvává. Kromě toho 

je nesmysl, aby takovéto funkční využití bylo vymezováno i na jednom z předmětných pozemků, když sám 

podatel o toto využití nikdy neusiloval. Naopak podatel v budoucnu zamýšlí na předmětných pozemcích 

stavbu rodinného domu, která by byla tímto funkčním vymezením (Od) znemožněna. 

Podatel současně nesouhlasí s posouzením SEA. V SEA se totiž uvádí, že „Plocha pro dopravu 17 (Od) je 

situována při jižním okraji zastavěného území obce a výrokovou částí není prozatím blíže specifikována 

(jde o plochu služeb pro dopravu - stanice PHM, autoservis či související prodej). Popsané vlivy tak budou 

upřesněny na základě odůvodněni územního plánu." A dále: 
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Plocha Z7 tedy byla v rámci SEA posuzována v rámci jednoho celku (společně s plochami Z5 a Z6), a proto 

je hodnocení zkresleno tím, že plochy Z5 a Z6 byly hodnoceny převážně kladně. Samotná plocha Z7 se 

však pohybuje spíše v záporných hodnotách. Navíc ze SEA není vůbec zřejmé, jakým způsobem byly výše 

uvedené hodnoty v tabulce stanoveny, ani není zřejmé, zda bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že má být 

plocha Z7 vymezena v blízkosti obytné zástavby a proč nedošlo k vyhodnocení jiných variant. SEA je tedy 

stejně jako Návrh ÚP ve vztahu k vymezení plochy Z7 nedostatečná. Z Návrhu ÚP přitom není ani 

zřejmé, z jakého důvodu je nutné takovou plochu v obci vymezovat, když v blízkém okolí se nachází 

například nejméně pět benzinových stanic. 

Jelikož je tedy s ohledem na výše uvedené skutečnosti potřebnost a zejména aktuálně vymezená poloha 

plochy Z7 zpochybněna, stejné tak jsou zpochybněny i plochy Z10 a Z13, které s plochou Z7 funkčně 

souvisí, neboť mají umožnit realizovat výrobní dopravní obchvat na jižním okraji obce. K ploše Z10 se 

přitom výslovně uvádí, že její přínos bude výrazně pozitivní. Podatel souhlasí potud, že pro obec by bylo 

jisté přínosné, kdyby disponovala obchvatem, který by (nákladní) dopravu z obce vyvedl a odlehčil tak 

stávající zástavbě, nicméně to není případ Návrhu ÚP, podle kterého bude (nákladní) doprava nadále 

stávající zástavbu výrazně obtěžovat (a to nejen podatele, resp. předmětné pozemky, ale i obyvatele z ul. 

Nové a ul. Vranovické), kam má nové dopravní napojení vyúsťovat. Opět má podatel za to, že došlo 

k nedostatečnému postupu, když nebyla zvažována žádná jiná, méně zatěžující varianta, která by odlehčila 

celé obytné zástavbě v obci (tj. i ul. Nová a ul. Vranovická). 

Podatel je přitom přesvědčen, že navržené opatření v podobě vysázení izolační zeleně, které má údajně 

snížit prach a hluk v okolí, je rovněž nedostatečné. O takovém opatření se má uvažovat až ve chvíli, kdy 

neexistuje žádná jiná varianta, která by (nákladní) dopravu z území dotčeného námitkou vyvedla. Žádné 

jiné varianty však posuzovány nebyly. Navíc může trvat i několik let, než izolační zeleň doroste do takové 

výšky, aby alespoň částečně prach a hluk pohlcovala, ale ani tehdy nepůjde o dostatečné opatření. 

Plochy Z10 a Z13 přitom v SEA nejsou vůbec zmíněné a hodnocené, resp. není hodnocen jejich vliv na 

blízkou okolní zástavbu a předmětné pozemky. 

Plochy Z10 a Z13 jsou navíc vymezené jako veřejně prospěšné stavby - vps 3 a vps 4. 

 

  Tab.: vyhodnoceni návrhových ploch 
Typ 

ploc
h 

Kó
d 

Plocha 
ha 

Ovzdu
ší 
i a 
klima 

Vo
da 

Půda a 

horninové 
prostředí 

Biodiverzi
ta 

Krajin
ný 
ráz, 
kultu. 
dědic
tví 

Sídla, 
urbanizac
e 

Obyvatelstv
o, veřejné 
zdrávi 

Ov Z5 0,5405 0 -0,
5 

0 -0,5 0 +0,5 +1,5 

Oc Z6 0,1606 0 0 0 +0,5 0 +2 0 

Od Z7 0,4860 -0,5 -0,
5 

0 0 0 +0,5 0 

Na základě výše rozepsaného vyhodnocení celkově spíše kladného vyhodnocení sledovaných aspektů 

doporučujeme plochy Z5, Z6 a Z7 v územním plánu akceptovat. 
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Podatel přitom připomíná, že vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním 

zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním 

dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo 

stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem. 

V daném případě je podatel přesvědčen, že chybí existence převažujícího veřejného zájmu nad jeho 

zájmem soukromým spočívajícím v nakládání s předmětnými pozemky a ničím nerušeným výkonem jeho 

vlastnického práva, když vymezeni ploch Z7, Z10 i Z13 bylo nedostatečně zdůvodněno, resp. není zřejmé, 

proč musí tyto plochy (zejména plocha Z10) zabírat de facto celou plochu předmětných pozemků a nebylo 

možné zvolit jiné šetrnější řešení respektující minimalizaci zásahu a přiměřenosti ve vztahu k vlastnickému 

právu podatele. Podateli je tak fakticky zabrána většina předmětných pozemků, a to bez existence 

převažujícího veřejného zájmu. 

Podatel je proto přesvědčen, že změna předmětných pozemků z plochy bydlení (v jejich určité části - 

severně k ul. Vranovická) na plochu občanského vybavení - služby pro dopravu (Od), plochu dopravní 

infrastruktury - účelová (Du) a plochu veřejných prostranství - komunikace (Pk) je výrazným 

a nepřiměřeným zásahem do jeho vlastnických práv, přičemž v této souvislosti poukazuje na § 18 odst. 2 

stavebního zákona: 

Územní plánování zajišťuje 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. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský 

potenciál rozvoje. 

A dále odkazuje na rozsudek NSS ze dne 29.1. 2020, č. j. 9 As 171/2018 - 50, ve kterém se uvádí, že „je 

třeba vycházet z toho, že územní plánování je dlouhodobým procesem, který by měl probíhat kontinuálně, 

tj. nově přijímaná dokumentace by měla navazovat na tu stávající. Neznamená to samozřejmě, že je třeba 

převzít všechny návrhové plochy; tím by byl vyloučen jakýkoli rozvoj v území. Dotčené osoby nicméně musí 

mít možnost spolehnout se na určitou stálost územně plánovací dokumentace, respektive kontinuitu jejího 

vývoje, protože jedině tak jí mohou přizpůsobit své záměry. Je tedy spíše nežádoucí, aby jednou projednané 

a schválené záměry byly opakovaně znovu posuzovány, přehodnocovány a měněny. Dochází tím k zásahu 

do legitimního očekávání dotčených osob a k neefektivnímu vynakládáni veřejných prostředků."(...) 

„Podle závěrů Krajského soudu obec „nesprávně chápe vztah mezi veřejným a soukromým zájmem 

v územním plánování. Podle § 18 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), má územní plánování řešit účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Z textové části odůvodnění 

územního plánu a zejména odůvodnění rozhodnutí o námitkách plyne, že se odpůrkyně staví do role toho, 

kdo bude určovat dle aktuálního složení zastupitelstva způsob využití jednotlivých ploch, aniž by brala 

v úvahu legitimní zájmy vlastníků jednotlivých pozemků (tedy soukromé zájmy). Vztah mezi veřejným 

a soukromým zájmem však není v oblasti územního plánování nastaven tak, že by soukromý zájem byl ve 

vleku zájmu veřejného. Z § 18 odst. 2 stavebního zákona naopak plyne, že má být dosaženo jejich 

vyvážení." 

Podatel proto žádá, aby v rámci pořizování nového Územního plánu Přísnotice došlo k přehodnocení 

navržené koncepce vymezené na předmětných pozemcích podatele, neboť tento návrh výrazně, 
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nepřiměřeně a bez legitimního důvodu zasahuje do práv podatele (do vlastnického práva a do práva na 

podnikání) a je v rozporu s § 18 odst. 2 stavebního zákona. 

Podatel proto žádá, aby na předmětných pozemcích byly vymezené takové plochy, jaké budou odpovídat 

stávajícímu platnému Územnímu plánu Přísnotice, tzn., že alespoň na jejich částech bude zachována 

plocha pro bydlení a plochy Z7, Z10 a Z13 budou z předmětných pozemků vypuštěny. 

Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje 

Podatel ke společnému jednání (§ 50 odst. (3)) uplatnil k návrhu ÚP připomínku věcně stejného obsahu, 

jako výše uvedená námitka. Jak plocha Z7, tak plocha Z13 byla z návrhu ÚP vypuštěna. 

Požadavek prověření možnosti vymezení plochy pro služby v dopravě byl stanoven v zadání územního 

plánu. Vzhledem k negativnímu postoji občanů k vymezení ploch Z7,Z13 a Z10, který byl uplatněn jak ve 

společném jednání, tak v rámci veřejného projednání,  obec od tohoto záměru upustila.  Vzhledem 

k zvýšenému  zájmu o výstavbu rodinných domů v této části obce bude zde vymezena plocha pro bydlení, 

v takovém rozsahu aby bylo respektováno bezpečnostní pásmo plynovodu VTL. Nebyly zde zjištěny žádné 

důvody opírající se o veřejný zájem, které by bránily jejímu vymezení. Plocha je  přímo napojena na již 

stávající veřejně přístupnou komunikaci. 

 

PhDr. Jana Šmejkalová, nar. 22.8.1947, Chramiště 02, 262 03 Nový Knín, pozemek p.č. 940, LV 418, ze 

dne 26.7.2021 

Obsah připomínky: 

Věc: připomínka k návrhu kruhového objezdu Vranovická, Přísnotice. Veřejné projednávání územního 

plánu ze dne 21.7.2021. 

 Schůze ukázala, že diskutovaný kruhový okruh je v podstatě nesmyslný a že bude značně poškozovat 

životní prostředí. V souladu s názorem většiny občanů by ke zlepšení dopravní situace stačila ráznější 

opatření vedoucí ke snížení rychlosti dopravních prostředků při vstupu do obce.  

Stejně nepřiměřený je zásah do našeho pozemku parc. č. 940, jeho zužování, se kterým nesouhlasím. Jsem 

však připravena respektovat mírný zásah do pozemku u jeho paty v celé šíři (do hloubky 1-2 m, věcné 

břemeno), pakliže by mohl zlepšit průběh hlavní komunikace. 

Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

Nejedná se o připomínku, ale o námitku. Dle § 37 odst. (1) zákona 500/2004 Sb. Zákon správní řád (1) 

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu 

a bez ohledu na to, jak je označeno. Dle ustanovení § 52 odst.(2) stavebního zákona (2) Námitky proti 

návrhu územního 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. V podání je připomínkován kruhový objezd, pro který byla územním plánem 

vymezena plocha Z13. Podatelka je vlastníkem pozemku p.č. 940 (LV 418), který je součástí plochy Z13, je 

tedy dle výše uvedeného oprávněna podat námitku.  

Vzhledem k negativnímu postoji občanů k vymezení plochy Z7, který byl uplatněn jak ve společném jednání, 

tak v rámci veřejného projednání,  obec od tohoto záměru upustila. Z tohoto důvodu bylo upuštěno i od 

vymezení plochy Z13, která měla sloužit k plynulému napojení plochy Z7 na silnici III/41621. 

 

 

Tomáš Kala, nar. 23.4.1993, Vranovická 277, 664 63 Přísnotice, pozemek p.č. 787/46, 787/16, 787/17, LV 

1111, ze dne 28.7.2021 

Obsah námitky: 

Nesouhlasím s regulačním plánem stavebních pozemků „Za humny“. Regulací tzv. dvojdomky dojde 

k zásadnímu snížení stavebních míst v obci dále ke snížení ceny některých dotčených pozemků ze 

stavebního na nestavební pozemek. 

Odůvodnění: navrhoval bych řadovou výstavbu domů a tím dojde k nesnížení počtu stavebních míst 

zároveň bych stanovil stavební čáru od hrany pozemku na 10 metrů od hranice pozemku. 

Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje částečně 

Vyhovuje se: Je zrušen prvek regulačního plánu, který stanovuje, že v dané lokalitě budou umisťovány 

dvojdomy.  

Nevyhovuje se – stavební čára bude ponechána 6 m od plochy veřejného prostranství. 

Odůvodnění: 
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Přiléhající plocha Z12 – plocha veřejného prostranství pro komunikaci splňuje podmínku min. šířky dle 

§22 vyhlášky 501/2006 Sb. V ploše Pk je jako přípustné využití související dopravní a technická 

infrastruktura, jako podmíněně přípustné využití odstavná a parkovací stání. Umístění stavební čáry 6m od 

hranice pozemku je dostačující pro vytvoření případného parkovacího stání pro osobní automobily. Jejím 

posunutím by došlo ke zmenšení plochy pro bydlení a následně té části plochy pro bydlení ( dvory zahrady), 

která slouží jednak ke každodenní rekreaci a zároveň vytváří plochu pro vsakování dešťových vod, ochranu 

před suchem a přirozený filtr, jako ochranu proti prašnosti z navazujících ploch pro zemědělství. Vzájemný 

odstup obou uličních čar zde bude činit 26 m, což umožní dostatečné oslunění do oken domů v ploše Z3 

s ohledem na výšku zástavby o 2 nadzemních podlažích i při ev. řadovém způsobu zastavění. 

 

Eva Losová, nar. 5.5.1981, Višňová 474,, 664 63 Žabčice, pozemek p.č. 279, 797/2, 787/14, 788/5, LV 

1006, ze dne 26.7.2021 

Obsah námitky: 
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Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje částečně 

bod a) námitce se vyhovuje 

bod b) námitce bude vyhověno částečně: 

- nebudou vymezeny VPS s možností uplatnění předkupního práva 

- VPS s možností vyvlastnění zůstanou 

bod c) námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Bod a) ve výkrese č. 4 – výkres částí s prvky regulačního plánu – nebude vymezena část pozemku pro 

umístění stavby hlavní a přibližné odstupy mezi těmito částmi pozemků. Umístění stavby hlavní je 

regulováno vymezení stavební uliční čáry, která je závazná pro umístění stavby hlavní i vedlejší. Vzájemné 

odstupy staveb jsou regulovány § 25 vyhlášky 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání 

území.  

Bod b) Proces pořizování územně plánovací dokumentace se řídí zákonem 183/2006 Sb. Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu, ne zákonem 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění.  



(Územní plán Přísnotice) 

182 

 

Územní plán v § 43 odst. (1) mimo jiné vymezí plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 

opatření a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.  Dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb.,. 

Územním plánem se tedy vymezují plochy pro VPS, územní plán neřeší majetkové vztahy.  

§ 170 stavebního zákona stanovuje, ke kterým VPS lze práva k pozemkům odejmout nebo omezit. Řízení 

o vyvlastnění je pak stanovenu v odstavci (3) §170, kde je uvedeno „ Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům 

a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis“. Tímto 

předpisem je myšleno Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění). Územní plán tedy neřeší, jakým způsobem bude realizováno omezení 

vlastnických, vymezuje plochy, ve kterých je toto omezení umožněno a pro jaké stavby.  

Veřejně prospěšnou stavbou je zde dopravní a technické infrastruktura, která umožní dopravní přístup ke 

stavbám a k pozemkům (stavba místní komunikace v plochách Z11-12 k plochám Z1-4 bydlení) a napojení 

pozemků a staveb v plochách Z1-4 na veřejnou infrastrukturu (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická 

energie a další sítě). Veřejným zájmem není soukromá obytná výstavba, ale veřejným zájmem je dopravní 

a technická infrastruktura, která umožní rozvoj obce. 

Bod c) 

Dle § 18 odst. (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Navrhovatelka, dle 

přiloženého zákresu, požaduje vymezení plochy pro bydlení v plochách Zz. Tato sice přiléhá ke stávající 

zástavbě, nicméně její vymezení by celkově narušilo původní urbanistickou kompozici sídla. 

 

Plochy „zemědělské - zahrady, sady a vinice“ ozn. Zz jsou vymezeny i v zastavěném území jako součást 

systému sídelní zeleně Jedná se o záhumení zahrady, a zahrady, které jsou vymezeny jako zelený pás mezi 

zástavbou a velkoplošně obdělávanou zemědělskou půdou. Tyto plochy se tak významně podílejí na 

kvalitním obytném prostředí a jsou vymezeny tam, kde není již žádoucí další výstavba. Plochami Zz je 

chráněn zemědělský půdní fond. 

Co se týká požadavku c) občanky na vymezení nové zastavitelné plochy bydlení mezi ulicí Výhon a lokalitou 

Díly za humny, není zde výstavba bydlení žádoucí. Jedná se o půdu ve II. třídě ochrany ZPF a navíc 

v lokalitě, kde by se jednalo o výstavbu ve druhé řadě (zcela mimo uliční frontu zástavby ulice Výhon) 

a nebyla zde plocha bydlení, ani v původním ÚPO či jeho změně. 

§ 20 odst. (4) Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] se vždy vymezuje tak, aby svými 

vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, 

umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na 

kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci 12). V daném  místě je vymezena účelová 

komunikace, která slouží jako průchod územím. Návrh územního plánu stanovil, že  obsluha  zástavby, jak 

v hlavním zastavěném území, tak v zastavitelných plochách pro bydlení,  je umožněna z plochy veřejných 

prostranství Pk.  Vyhláška 501/2006 Sb., v § 22 stanovuje minimální šířku veřejného prostranství, jehož 

součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném 

provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Účelová komunikace tuto základní podmínku nesplňuje.  

Politika územního rozvoje České republiky v čl. (24) uvádí „Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou 

veřejnou infrastrukturou přímo podmínit.“   

Navrhovatelka požaduje vymezit plochu pro bydlení v plochách, které jsou platným územním plánem 

vymezeny jako plochy záhumenních zahrad a navrhovaným územním plánem je tento způsob využití 

zachován. Rozsudek NSS 27.7.2017, 9 As 302/2016-68 – nárok na změnu způsobu využití pozemku v rámci 

územního plánování nelze dovodit z žádného právního předpisu ani z judikatury správních soudů, v níž je 

uvedeno „ vlastník pozemků není opatřením obecné povahy zkrácen na svých právech, jestliže schválené 

funkční využití pozemků odpovídá dosavadnímu faktickému způsobu jejich využívání a pokračování v tomto 

způsobu využívání pozemků není OOP ani zčásti vyloučeno“ 

 

Ing. Peter Čmarada, nar. 22.12.1979, Višňová 474,, 664 63 Žabčice, pozemek p.č. 787/41 LV 1072, ze dne 

26.7.2021 

Obsah námitky: 
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Věcně shodná námitka s námitkou č. 1.6. vyjma bodu c) 

Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje částečně 

Věcně shodná námitka s námitkou č. 1.6. vyjma bodu c) 

bod a) námitce se vyhovuje 

bod b) námitce bude vyhověno částečně. 

- nebudou vymezeny VPS s možností uplatnění předkupního práva 
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- VPS s možností vyvlastnění zůstanou 

Bod a) ve výkrese č. 4 – výkres částí s prvky regulačního plánu – nebude vymezena část pozemku pro 

umístění stavby hlavní a přibližné odstupy mezi těmito částmi pozemků. Umístění stavby hlavní je 

regulováno vymezení stavební uliční čáry, která je závazná pro umístění stavby hlavní i vedlejší. 

Bod b) ) Proces pořizování územně plánovací dokumentace se řídí zákonem 183/2006 Sb. Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu, ne zákonem 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění.  

Územní plán v § 43 odst. (1) mimo jiné vymezí plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 

opatření a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.  Dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb.,. 

Územním plánem se tedy vymezují plochy pro VPS, územní plán neřeší majetkové vztahy.  

§ 170 stavebního zákona stanovuje, ke kterým VPS lze práva k pozemkům odejmout nebo omezit. Řízení 

o vyvlastnění je pak stanovenu v odstavci (3) §170, kde je uvedeno „ Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům 

a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis“. Tímto 

předpisem je myšleno Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě ( zákon o vyvlastnění). Územní plán tedy neřeší, jakým způsobem bude realizováno omezení 

vlastnických, vymezuje plochy, ve kterých je toto omezení umožněno a pro jaké stavby.  

Veřejně prospěšnou stavbou je zde dopravní a technické infrastruktura, která umožní dopravní přístup ke 

stavbám a k pozemkům (stavba místní komunikace v plochách Z11-12 k plochám Z1-4 bydlení) a napojení 

pozemků a staveb v plochách Z1-4 na veřejnou infrastrukturu (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická 

energie a další sítě). Veřejným zájmem není soukromá obytná výstavba, ale veřejným zájmem je dopravní 

a technická infrastruktura, která umožní rozvoj obce. 

 

Drahomíra Charvátová, nar. 5.11.1985, Višňová 338, 664 63 Žabčice, pozemek p.č. 787/34, LV 1045, ze 

dne 26.7.2021 

Obsah námitky: 

 

 
 

Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje  

ve výkrese č. 4 – výkres částí s prvky regulačního plánu – nebude vymezena část pozemku pro umístění 

stavby hlavní a přibližné odstupy mezi těmito částmi pozemků. Umístění stavby hlavní je regulováno 

vymezení stavební uliční čáry, která je závazná pro umístění stavby hlavní i vedlejší. Umístění stavby na 

pozemcích, rovněž jako jejich odstupy jsou stanoveny stavebním zákonem.  

 

Tomáš Charvát nar. 8.12.1984, Přísnotická 410, 664 63 Žabčice, pozemek p.č. 787/34, LV 1045, ze dne 

26.7.2021 
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Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje  

Věcně shodná námitka s námitkou uvedenou výše. 

Ve výkrese č. 4 – výkres částí s prvky regulačního plánu - nebude vymezena část pozemku pro umístění 

stavby hlavní a přibližné odstupy mezi těmito částmi pozemků. Umístění stavby hlavní je regulováno 

vymezení stavební uliční čáry, která je závazná pro umístění stavby hlavní i vedlejší. Umístění stavby na 

pozemcích, rovněž jako jejich odstupy jsou stanoveny stavebním zákonem.  

 

Tomáš Herout nar. 7.5.1987, Výhon 88, 664 63 Přísnotice, pozemek p.č 217/2, 234/1, 277/1, 277/2, 

278,663, 746/1, 748/3,  LV 940, 950, ze dne 27.7.2021 

Obsah námitky: 
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Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje  

Velikost stavebního pozemku je regulována stanovením jeho minimální velikosti. 

 

Petr Kovář nar. 27.11.1977, Za Humny 112, 664 63 Přísnotice, pozemek p.č 213,  LV 306, ze dne 

28.7.2021, právní zastoupení JUDr. Alice Hejzlarová, LL.M.,MBA, advokát LP Legal, advokátní kancelář, 

s.r.o., se sídlem Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1 – Nové město  

Obsah námitky: 

Předně si Účastník řízení dovoluje uvést, že je vlastníkem pozemku pare. č. 213, k.ú. Přísnotice, č. LV 306 

(dále jako „Pozemek), k podání námitek je tedy oprávněn z titulu přímého dotčení svých vlastnických práv 

vydaným Územním plánem obce Přísnotice (dále jako „Územní plán"), naposledy aktualizovaným ke dni 

2. června 2021. 

Účastník řízení využívá tímto svého oprávnění a uplatňuje tímto ve smyslu ust. §114 zákona č. 183/2006 

Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Stavební zákon")své 

následující  

Námitky: 

Účastníku řízení bylo mimo jiné nařízeno odstranění stavby jeho plotu, a to mimo jiné s ohledem na 

zamýšlené využití sousedních pozemků, zejména pozemků pare. č. 788/25,788/28 (dále jako „Sousední 

pozemky"). Územní plán označuje Sousední pozemky souhrnně jako plochu Z12. Sousední pozemky jsou 

v Územním plánu označeny jako plochy veřejného prostranství - komunikace, plochy obslužné místní 

komunikace. Regulační plán pak označuje tyto pozemky jako pozemky veřejného prostranství - pro vjezdy, 

pěší komunikace, podélná parkovací stání, inženýrské sítě a veřejnou zeleň a pozemky veřejného 

prostranství pro místní komunikaci. 

Územní plán přímo zasahuje do rozlohy Pozemku, když jeho přilehlou část k Sousedním pozemkům 

vyznačuje jako hranici zastavitelných ploch Z12. 

S ohledem na záměry Územního plánu Účastník řízení uvádí tyto své námitky k návrhu Územního plánu: 

 

- Záměr Územního plánu přímo omezuje vlastnické právo Účastníka řízení, aniž by daný záměr 

obsahoval opodstatněné odůvodnění, proč má být zasaženo do soukromého vlastnictví, tedy do 

vlastnického práva Účastníka řízení, konkrétně Pozemku sloužícího jako zahrada. 

K tomuto Účastník řízení uvádí, že argument ve smyslu jednáni ve veřejném zájmu, není v konkrétní situaci 

dostačujícím, jelikož zásah do soukromého vlastnického práva pod záštitou jednání ve veřejném zájmu, lze 

učinit pouze tehdy, nejde-li dosáhnout uspokojení veřejného zájmu jinak. Účastník řízení podotýká, že jako 

daleko šetrnějším řešením pro zajištění účelu plochy Z12, než je zasažení do části pozemku v jeho 

soukromém vlastnictví, shledává úpravu záměru plochy označené Z3, která má dle Územního plánu sloužit 

coby plocha pro bydlení. Nyní jsou pozemky spadající pod rozlohu plochy Z3 využívány jako orná půda, 

jejich účel využití vyjádřený v Územním plánu, je tedy zcela odlišným od využití současného, případná 

změna v Územním plánu a odděleni částí těchto pozemků od plochy Z3 pro naplnění účelu plochy Z12, lze 

považovat za mnohem šetrnější způsob řešení, než jaké představuje oddělní části Pozemku, který je 

v soukromém vlastnictví Účastníka. 

Účastník řízení je přesvědčen, že záměr zaznamenaný v Územním plánu je vzhledem ke shora uvedenému 

nepřípustným omezením vlastnického práva Účastníka řízení, jelikož není pochyb o existenci šetrnějších 

způsobech řešení, které by vedly k dosažení plánovaného účelu a které nebyly využity - zejména pak takové 

nastavení hranic ploch, které by elementárně respektovali hranice vlastnické a hlavně hranice stavebně 

„hotového" území, který Pozemek bezpochyby je. Zároveň nebylo uvedeno, z jakého důvodu by odlišná 

a nepochybně šetrnější řešení mohla být technicky či jinak vyloučena. 

Nadto Účastník řízení podotýká, že mu nejsou známy žádné další postupy učiněné ze strany Městského 

úřadu, které je nepochybně nutno projednat v souvislosti se zvýšením kapacity míst k bydlení, tedy 

důsledku realizace účelu plochy Z3, jako je zajištění dostatečné kapacity veřejných zařízení ve smyslu škol, 

školek, zdravotnických zařízení aj. což současný návrh Územního plánu negarantuje. 

- Záměr Územního plánu lze rovněž považovat jako narušení klidové zóny Účastníka. Vzhledem 

k tomu, že Pozemek je užíván jako zahrada, jež obklopuje rodinný dům č.p. 112 patřící do vlastnictví 

Účastníka řízení, který je umístěn na pozemku pare. č. 212 a který rovněž spadá do vlastnictví 

Účastníka řízení, je nezpochybnitelné, že případný zábor části Pozemku sloužícího doposud jako 

zahrada za účelem případného užití coby místní komunikace, naruší klidovou zónu tohoto rodinného 
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bydlení, a to nejen z hlediska imise hluku vzniklé při využívání a provedení případných oprav 

komunikace, ale i z hlediska imise zplodin produkovaných zvýšeným užíváním komunikace. 

- V neposlední řadě je třeba uvést, že Sousedící pozemky, zahrnuty pod plochu Z12, jsou v plánech 

označeny s poznámkou, že zábor těchto lokalit doposud není vyhodnocen. 

- Účastník řízení se ocitl v situaci, kdy je mu nařízeno odstranění již vzniklé stavby mimo jiné z důvodu, 

který není jisté, zda vůbec nastane, tedy takového důvodu, který je výslovně v plánech označen jako 

nevyhodnocený. Takové lze považovat opět jako neoprávněný zásah do vlastnictví Účastníka řízení, 

kdy je dána přednost nejistým budoucím úmyslům před současným, jíž uskutečněným, užitím 

Pozemku. Stavbu stojící na Pozemku nelze považovat svým účelem za nic jiného než za prostředek 

ochrany nerušeného užívání vlastnictví Účastníka řízení. Je zjevně nepřiměřeným, aby již vzniklá 

stavba měla být odstraněna, a aby na ni bylo nahlíženo jako na případnou překážku budoucích 

nejistých záměrů Územního plánu, které mohou být kdykoliv změněny a co víc, jak už bylo uvedeno 

výše, jejich účel lze naplniti jinými způsoby. 

- Pokud by však došlo k realizaci plochy Z12, ani pak není samozřejmým pohlížet na Stavbu, jako na 

překážku naplnění jejího účelu. Jako hlavní účel využití plochy 112 Účastník řízení vnímá dosažení 

realizace místní komunikace, ta část Pozemku, která je v Územním plánu předmětem záboru, je 

v regulačním plánu označena jakožto pozemek veřejného prostranství pro vjezdy, pěší komunikace, 

podélná parkovací stání, inženýrské sítě a veřejnou zeleň, při narušení tohoto využití případným 

neuskutečněným záborem Pozemku tedy zůstane zachován hlavní účel vymezené plochy, ve smyslu 

zachování veřejné místní komunikace. Nutno podotknout, že k protější straně zamýšlené místní 

komunikace přiléhá rovněž plocha označená v regulačním plánu jakožto pozemek veřejného 

prostranství pro vjezdy, pěší komunikace, podélná parkovací stání, inženýrské sítě a veřejnou zeleň. 

Nelze tedy tvrdit, že zachování soukromého vlastnictví Účastníka řízení bez jakéhokoliv zásahu je 

zásadní překážkou naplnění účelu Územního plánu, ba naopak, případný zásah do soukromého 

vlastnictví představuje takový negativní dopad do sféry Účastníka řízeni, který jasně převyšuje nad 

pozitivním důsledkem zamýšleného využití. 

 

 

Pro vše shora uvedené nemůže účastník řízení s Územním plánem souhlasit a navrhuje, aby stavební úřad 

Územní plán pozměnil tak, aby byla zachována nijak nenarušená vlastnická sféra účastníka řízení. 

Doplnění obsahu námitky: 

 
Vyhodnocení námitky - námitce se vyhovuje částečně. 

Na základě konzultace s určeným zastupitelem bude námitce vyhověno částečně.  

Pozemek  p.č. 213 nebude zahrnut do návrhové plochy Z12 – plocha veřejných prostranství – komunikace 

Pk. - této části námitky je vyhověno 

Odůvodnění 

Dle § 22 odst. (2) Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 

zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. 

Zastavitelná plocha Z12 má šířku 14 m, i při vyjmutí výše uvedeného pozemku z této plochy bude tento 

požadavek splněn. 
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Požadavek aby nebyly pozemky p.č. 788/25 a 788/28 využity jako plochy veřejných prostranství - 

komunikace  - tato část námitky se zamítá. 

Odůvodnění 

Pořízení územního plánu je výkonem samostatné působnosti obce. Je pouze a jen na zastupitelstvu obce, 

aby z nespočtu možných řešení území, která odpovídají zákonem stanoveným kritériím, vybralo to, které 

bude nejlépe vyhovovat. Do tohoto výběru, pokud nevybočí ze zákonného rámce, není ani soud oprávněn 

jakkoli zasahovat. 

Pozemky p.č. 788/25 a 788/25 jsou v současně platném Územním plánu obce ( dále jen ÚPO) zařazeny do 

plochy Pd, plocha pro místní dopravu. Tato plocha je primárně určena pro vybudování komunikace pro 

dopravní napojení plochy pro bydlení na Dílech. Je určena pro veřejně prospěšnou stavbu VPS 8 výstavba 

a rekonstrukce místních komunikací včetně chodníků pro pěší, parkovišť a řadových garáží. V návrhu 

nového územního plánu jsou výše uvedené pozemky zahrnuty do návrhové plochy Pk – plochy veřejných 

prostranství – komunikace.  Tato plocha je rovněž  určena k umístění dopravní a technické infrastruktury 

pro plochy bydlení Z3 a Z4 (tyto zastavitelné plochy se nacházejí v části obce označované v ÚPO jako 

Díly), funkční využití plochy zahrnující výše uvedené pozemky se nemění. Návrh nového územního plánu 

v této části obce respektuje předchozí územně plánovací dokumentaci, je respektována kontinuita územního 

plánování rovněž jako i princip právní jistoty a legitimního očekávání. Z zvýše uvedeného lze předpokládat, 

že vymezením zastavitelných ploch Z12, Z3 a Z4 nedojde k vybočení ze zákonného rámce. Dle Politiky 

územního rozvoje České republiky se obec Přísnotice nachází  v rozvojové oblasti OB3Metropolitní 

rozvojová oblast Brno, kde se předpokládá dynamický rozvoj a s tím i zvýšenou poptávku na bydlení. 

Plocha Z12 umožňuje oboustranné napojení zastavitelných ploch pro bydlení na veřejnou dopravní 

a technickou infrastrukturu, což se jeví jako ekonomicky výhodné. Tím, že je v územním plánu vymezena 

funkční plocha ještě nedochází k negativnímu ovlivnění pozemků v navazujícím území. Teprve až bude 

záměr, který bude v ploše umístěn, je možné zkoumat jeho konkrétní vlivy na sousední nemovitosti. Je třeba, 

aby vlastník pozemku, jako účastník řízení uplatňoval svá práva v navazujících řízeních.  

 

b)  Námitky k upravenému návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání 

 

Státní pozemkový úřad, sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ:01312774, DIČ: CZ01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno, uplatnil stanovisko pod č.j. 

SPU 194275/2022/123/Ši ze dne 10.6.2022 

Obsah stanoviska: 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj obdržel dne 31.5.2022 sdělení o opakovaném veřejném 

projednání návrhu územního plánu Přísnotice. Vzhledem k dotčení daného území vodním dílem, hlavním 

odvodňovacím zařízením (dále jen HOZ) v majetku státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ, Vám zasíláme 

následující stanovisko: 

K návrhu územního plánu Přísnotice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsme se vyjadřovali 

vyjádřením SPÚ – odboru vodohospodářských staveb č.j. SPU 344668/19/01 ze dne 23.10.2019. Vyjádření 

bylo zasláno na Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad. Přílohou vyjádření 

byla přehledná situace s vyznačením linie HOZ. Naše vyjádření nebylo zpracovatelem návrhu ÚP 

Přísnotice akceptováno a o stavbě vodního díla – HOZ Přísnotice není v textové a mapové části návrhu ani 

zmínka. Požadujeme naše původní vyjádření zapracovat do ÚP Přísnotice. 

Jiné připomínky k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP Přísnotice nemáme. 

Toto stanovisko je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb k vodohospodářským melioracím. 

Návrh vyhodnocení: 

Námitka bude akceptována částečně. 

Odůvodnění: 

Státní pozemkový úřad je dotčeným orgánem, který vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska 

zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 

Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších předpisů), ve 

znění pozdějších zákonů § 19 písm. c) koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími 

orgány podle § 6 odst. 6 vazbu pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentace 

a tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny; uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním 

plánům. Výše uvedené vyjádření se vztahuje ke stavbě vodního díla. Je tedy vypořádáváno jako námitka 

vlastníka stavby. 
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Dotčený orgán ve svém stanovisku konstatuje, že stejnou připomínku uplatnil ve svém vyjádření 

k veřejnému Způsob, jakým byla připomínka vypořádána, bylo obsahem Návrhu rozhodnutí o námitkách 

a vyhodnocení připomínek (dále jen „návrhy“) ( č.j. OŽPSU/3978/2017-177). HOZ je v koordinačním 

výkrese zakresleno jako přítok Šatavy a pás 6 metrů je u něj zakreslen i když v měřítku 1:5000 splývá 

s ostatními limity. Dle zákona nejde o pruh se zákazem výstavby, jen jej může správce toku po oznámení 

vlastníkovi využít k údržbě toku. U HOZ územní plán nevymezuje žádné zastavitelné plochy. Co se týká 

POZ (podrobné odvodňovací zařízení), v koordinačním výkrese jsou zakresleny, a to tak, jak byly 

poskytnuty do ÚAP. Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (výše uvedeného znění) byl 

doručen dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. Dle ust. §53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel 

doručí návrhy dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve 

lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený 

orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Vzhledem 

k tomu, že SPÚ jako dotčená orgán neuplatnil stanovisko v zákonem stanovené lhůtě, má se za to, že 

s návrhy souhlasil. Dle ustanovení § 53 odst. (2) dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné 

úpravě návrhu územního plánu upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném 

projednání; Zakreslení HOZ v koordinačním výkrese nepatřil do úprav, které byly provedeny po prvním 

veřejném projednání, proto toto nemůže být předmětem připomínkování. Nadto HOZ je v koordinačním 

výkrese zahrnuto do koncepce technické infrastruktury a v legendě označeno jako hlavní odtoková trasa 

odvodnění a pás 6 metrů je u něj zakreslen. Pro přehlednost bude tedy do legendy koordinačního výkresu za 

text „hlavní odtokové trasy odvodnění“ připsáno označení (HOZ). Kapitola I.6.1 v části Společné 

podmínky využití ploch obsahuje podmínku „bod  G Nelze zastavovat hlavní odtokové trasy odvodnění 

takovými objekty, které by narušily systém odvodnění území. To s výjimkou vodohospodářských staveb 

a opatření. Lze ale realizovat revitalizaci vodních toků“. Nelze tedy tvrdit, že ÚP neobsahuje zmínku 

o HOZ.  

 

Oprávněný investor NET4GAS, s.r.o., IČ: 27260364,  Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 uplatnil 

připomínku pod č.j. 6518/22/OVP/Z ze dne 24.6.2022 

Obsah oznámení: 
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Návrh vyhodnocení: 

Námitka nebude akceptována. 

Odůvodnění 

Oprávněný investor ve svém podání uplatněnému k opakovanému veřejnému projednání uplatňuje 

připomínky dle §53 zákona č. 183/2006 Sb.  Nejedná se o připomínku, ale o námitku. Dle § 37 odst. (1) 

zákona 500/2004 Sb. Zákon správní řád (1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání 

se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Dle ustanovení § 52 

odst.(2) stavebního zákona (2) Námitky proti návrhu územního 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 ust §23a SZ je společnost 

NET4GAS, s.r.o. zapsána v seznamu oprávněných investorů zveřejněném na webových stránkách KrÚ 

JMK. 

Dle § 53 odst. (2) dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě územního plánu, 

pořizovatel zajistí úpravu návrhu. Upravený návrh se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 

veřejném projednání. Z čehož vyplývá, že v opakovaném veřejném projednání lze podat námitku jen k těm 

částem návrhu územního plánu, které byly od prvního veřejného projednání změněny. Navrhované změny 

ÚP se netýkaly plochy Z9. 
Územní plán dle § 43 odst. (1) stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci 

veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy 

změn v krajině a plochy přestavby, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro 

územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 

Orgán územní plánování neumisťuje stavby, není k tomu zmocněn, umístění stavby je v kompetenci jiného 

správního orgánu a tím je stavební úřad. 

Textová část ÚP upozorňuje v koncepčních podmínkách využití zastavitelných ploch na fakt že v částech 

zastavitelných ploch Z5, Z8-9, Z14 dotčených ochrannými či bezpečnostními pásmy dopravní a technické 

infrastruktury může být zastavění omezeno podle předpisů. 

K požadavku aby do textové části dokumentace byla doplněna informace o průběhu stávajících 

inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o., včetně informace o jejich ochranných a bezpečnostních 

pásmech. Obsah a struktura územního plánu je stanovena zákonem č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcí 

předpisy, vyhláška 500/2006 Sb. Informace o stávajících inženýrských sítí je uvedena v textová část ÚP, 

a to v kapitole I.4.2. Koncepce veřejné technické infrastruktury, včetně stanovení podmínek, v odstavci c) 

koncepce zásobování plynem. Je zde uvedeno: „Přes střední část celého řešeného území prochází svazek 

pěti vysokotlakých tranzitních plynovodů nad 40 barů a s ním související kabelové spoje“. Výše uvedené 

sítě včetně ochranných a bezpečnostních pásem jsou zakresleny v koordinačním výkrese.  
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Respektovat a tedy chovat se v ochranných a bezpečnostních pásmech tak, jak uvádí zákon č. 458/2000 Sb., 

je povinnost vyplývající ze zákona, stejně jako v nich umisťovat stavby až na základě souhlasu 

provozovatele sítě. Podmínky vyplývající ze zákona je 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. 

 

III.6   Návrh vyhodnocení připomínek 
 

a)  Připomínky uplatněné k návrhu dle § 50 stavebního zákona – společné jednání 

 

Žádná ze sousedních obcí neuplatnila připomínku ve lhůtě ani po ní dle §50 odst. (2) SZ. 

 

Rudolf  Valášek, nar. 6.4.1971, Přibická 325, Přísnotice   

Obsah připomínky: 

 

 
Vyhodnocení připomínky – připomínka byla akceptována 

 

PhDr. Jana Šmejkalová, nar. 22.8.1947, Chramiště E2, 262 03 Nový Knín 

Obsah připomínky: 
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Vyhodnocení – připomínka nebyla akceptována 

1) plocha Z4 a Z3 je regulována prvky RP, není určena dispozice domů, nýbrž je vymezena část pozemku 

pro bydlení určená pro umístění hlavní stavby domu, což RP dle § 61 odst. 1 

(1) Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění 

a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého 

životního prostředí. 

Dokončená restituční řízení ani dokončená pozemková úprava nejsou podmínkou pro vydání ÚP. 

Jelikož lokality obsahují velké množství velmi úzkých pozemků, regulační prvky ÚP vymezují novou 

parcelaci. Pořizovatel nepovažuje za vhodné umístit plochy pro zemědělské podnikání, byť by šlo 

o ekofarmu do ploch bydlení a jejich sousedství. 
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Nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerostných surovin. V řešeném území bude umožněn průzkum 

nerostných surovin. ÚP vydává ZO a může řešit pouze své a nikoliv sousední území. ÚP může regulovat 

rozsah ploch těžby, nikoliv však v sousedním k.ú., nadto ložiska a těžba nerostných surovin jsou veřejným 

zájmem, při jejich stanovování je orgán územního plánování pouze dotčeným orgánem, vodní režim v území 

přináleží do věcné příslušností vodoprávních orgánů. 

Plochy pro přírodě blízká a technická opatření na vodním toku Svratka vymezili platné ZÚR a ÚP je musí 

ve svém měřítku zpřesnit, nemůže je tedy ignorovat. 

 

Josef Schwarz, nar. 2.2.1974, Přibická 166, 664 63 Přísnotice 

Obsah připomínky: 

 

 

 
 

Vyhodnocení připomínky – připomínka nebyla akceptována 

Ve spolupráci s určeným zastupitel bylo vyhodnoceno, že o zmenšení plochy se neuvažuje, situace 

s hrobovými místy už je v obci neúnosná a umisťovat novou plochu  mimo souvislost s plochou stávající 

nelze. Úkolem územního plánování je mimo jiné stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména 

pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na využitelnost navazujícího území. 

 

Věcně shodná připomínka občanů 

 

Jan Lukš, nar. 19.6.1945, Nová 318, 664 63 Přísnotice; Marie Lukšová, nar. 10.3.1944, Nová 318, 664 63 

Přísnotice; Tomáš Lukš, nar. 31.1.1977, Nová 318, 664 63 Přísnotice; Marta Šedá, nar. 8.10.1984, 

Vranovická 121, 664 63 Přísnotice; Štěpán strašil, nar. 7.6.1986, Vranovická 121, 664 63 Přísnotice; 

Milan Pospíšil, nar. 18.12.1941, Za humny 109, 664 63 Přísnotice; Tomáš Vaníček, nar. 30.3.1982, 

Vranovická 291, 664 63 Přísnotice; Božena Vaníčková, nar. 1.12.1956, Vranovická 291, 664 63 Přísnotice; 

Tereza Pospíšilová, nar. 7.12.1990, Za humny 109, 664 63 Přísnotice; František Vaníček, nar. 21.4.1957, 

Vranovická 291, 664 63 Přísnotice; Petr Lang, nar. 5.6.1966, Vranovická 306, 664 63 Přísnotice; Jitka 

Langová, nar. 11.7.1971, Vranovická 306, 664 63 Přísnotice; Tomáš Lang, nar. 27.4.1991, Vranovická 

341, 664 63 Přísnotice; Kateřina Langová, nar. 12.1.1990, Vranovická 341, 664 63 Přísnotice; Jiří Kunz, 

nar. 4.8.1977, Vranovická 198, 664 63 Přísnotice; Lucie Pavelková, nar. 27.11.1984, Nová 317, 663 64 

Přísnotice; Tomáš Pavelka, nar. 7.5.1985, Nová 317, 663 64 Přísnotice; Jana Kunzová, nar. 24.12.1977, 

Vranovická 198, 664 63 Přísnotice; Ladislav Mičkal, nar. 30.6.1958, Vranovická 311, 663 64 Přísnotice; 

Dagmar Mičkalová, nar. 27.11.1956, Vranovická 311, 663 64 Přísnotice; Monika Fikesová, nar. 

1.12.1967, Vranovická 316, 663 64 Přísnotice; Ivana Marušincová, nar. 22.2.1957, Vranovická 345, 663 

64 Přísnotice; Miroslav Marušinec, nar. 28.12.1951, Vranovická 345, 663 64 Přísnotice; Silvie Kunzová, 

nar. 28.7.2000, Přibická 313, 663 64 Přísnotice; Marie Kunzová, nar. 23.7.1976, Přibická 313, 663 64 

Přísnotice  Michal Kunz, nar. 26.11.1975, Přibická 313, 663 64 Přísnotice; Robin Halabrin, nar. 

21.6.1986, Vranovická 216, 663 64 Přísnotice; Romana Halabrin, nar. 29.11.1985, Vranovická 216, 663 

64 Přísnotice; Zdena Novotná, nar. 8.3.1986, Za humny 342, 663 64 Přísnotice; Hana Veselá, nar. 

27.8.1966, Vranovická 255, 663 64 Přísnotice; Ing. Vladislav Veselý, Vranovická 255, 663 64 Přísnotice; 

Igor Mach, nar. 8.6.1971, Vranovická 307, 663 64 Přísnotice; Veronika Fikesová, nar. 3.9.1992, Nová 

316, 663 64 Přísnotice,; Vlasta Paseková, nar. 9.10.1942, Vranovická 74, 663 64 Přísnotice; Michal 

Pazderský, nar. 27.6.1982, Za humny 342, 663 64 Přísnotice, Jozef Schwarz, nar. 2.2.1974, Přibická 166, 

663 64 Přísnotice. 
 

Obsah připomínky: 
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p. Mach pak přidal k odůvodnění v bodě 2 dovětek  

 
Vyhodnocení: připomínka nebyla akceptována  

Ve spolupráci s určeným zastupitel bylo vyhodnoceno, že plocha pro komunikaci a křižovatku zůstane v 

navržené poloze. 

 

Věcně shodná připomínka občanů 

Jan Lukš, nar. 19.6.1945, Nová 318, 664 63 Přísnotice; Marie Lukšová, nar. 10.3.1944, Nová 318, 664 63 

Přísnotice; Tomáš Lukš, nar. 31.1.1977, Nová 318, 664 63 Přísnotice; Tomáš Vaníček, nar. 30.3.1982, 

Vranovická 291, 664 63 Přísnotice; Božena Vaníčková, nar. 1.12.1956, Vranovická 291, 664 63 Přísnotice; 

Tereza Pospíšilová, nar. 7.12.1990, Za humny 109, 664 63 Přísnotice; František Vaníček, nar. 21.4.1957, 

Vranovická 291, 664 63 Přísnotice; Petr Lang, nar. 5.6.1966, Vranovická 306, 664 63 Přísnotice; Jitka 

Langová, nar. 11.7.1971, Vranovická 306, 664 63 Přísnotice; Tomáš Lang, nar. 27.4.1991, Vranovická 

341, 664 63 Přísnotice; Kateřina Langová, nar. 12.1.1990, Vranovická 341, 664 63 Přísnotice; Jiří Kunz, 

nar. 4.8.1977, Vranovická 198, 664 63 Přísnotice; Lucie Pavelková, nar. 27.11.1984, Nová 317, 663 64 

Přísnotice; Tomáš Pavelka, nar. 7.5.1985, Nová 317, 663 64 Přísnotice; Jana Kunzová, nar. 24.12.1977, 

Vranovická 198, 664 63 Přísnotice; Ladislav Mičkal, nar. 30.6.1958, Vranovická 311, 663 64 Přísnotice; 

Dagmar Mičkalová, nar. 27.11.1956, Vranovická 311, 663 64 Přísnotice; Monika Fikesová, nar. 

1.12.1967, Vranovická 316, 663 64 Přísnotice; Ivana Marušincová, nar. 22.2.1957, Vranovická 345, 663 

64 Přísnotice; Miroslav Marušinec, nar. 28.12.1951, Vranovická 345, 663 64 Přísnotice; Robin Halabrin, 

nar. 21.6.1986, Vranovická 216, 663 64 Přísnotice; Romana Halabrin, nar. 29.11.1985, Vranovická 216, 

663 64 Přísnotice; Hana Veselá, nar. 27.8.1966, Vranovická 255, 663 64 Přísnotice; Ing. Vladislav Veselý, 

Vranovická 255, 663 64 Přísnotice; Igor Mach, nar. 8.6.1971, Vranovická 307, 663 64 Přísnotice; 

Veronika Fikesová, nar. 3.9.1992, Nová 316, 663 64 Přísnotice,; Vlasta Paseková, nar. 9.10.1942, 

Vranovická 74, 663 64 Přísnotice; Karel Polák, nar. 22.6.1968, Vranovická 137, 663 64 Přísnotice; Pavel 

Polák, nar. 2.1.1969, Vranovická 137, 663 64 Přísnotice, Iveta Poláková, nar. 2.1.1969, Vranovická 137, 

663 64 Přísnotice 

Obsah připomínky: 
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Vyhodnocení – připomínka nebyla akceptována  

Připomíná se totéž, co ve výše uvedené připomínce, jen se zevrubně doplněným odůvodněním. 

 

Připomínka oprávněného investora NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364,  Na Hřebenech II 1718/8, 14021 Praha 

4, č.j. 7350/19/OVP/Z, ze dne 17.9.2019 

Obsah připomínky: 

 

 

 

 
 

Vyhodnocení -  připomínka nebyla akceptována 

Podání obsahuje část věnovanou výčtu všech zařízení, které se na řešeném území nacházejí bez vztahu 

k návrhu ÚPD či grafické části odůvodnění s upozorněním na způsob získání ÚAP a platnou legislativu co 

do ochranného a bezpečnostního pásma. Ochranná a bezpečnostní pásma vyplývají z platné legislativy 

a mohou se měnit. Trasy stávajících inženýrských sítí včetně ochranného a bezpečnostního pásma jsou 

zakresleny v koordinačním výkrese dle platných ÚAP.  

 

Připomínka oprávněného investora MND a.s, IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín č.j. 

458/19/V/2019/326 z 18.9.2019 

 

 
Vyhodnocení připomínky – nejedná se o připomínku nýbrž o stanovisko, k němuž není oprávněný investor 

zmocněn žádným zákonem, z hlediska zákonů č. 44/1988 a č. 62/1988 jsou orgány příslušnými uplatnit 

souhlas či nesouhlas, tedy stanovisko pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního 

prostředí a Obvodní báňský úřad, nejedná se o připomínku, nýbrž souhlasné vyjádření. 
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Připomínka Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice, IČ: 62156489, č.j. 

22944/2019-43645 ze dne 14.10.2019 

Obsah připomínky: 

 
 

 Vyhodnocení – připomínka nebyla akceptována 

Zemědělská výroba jako taková je přípustným využitím jak ploch VS tak ploch VZ a to jak rostlinná, tak 

živočišná, jen v plochách VS je omezena pouze na hranice areálu.  Zem. areál na jihu obce není z hlediska 

vlastnického MZLU, nýbrž i mnoha jiných vlastníků a probíhá v něm zejména výroba jiná než zemědělská. 

jelikož je zemědělská výroba přípustným využitím všech výrobních ploch, není nutné způsob využití měnit. 

 

Návrh na změnu ÚP fy Zenergo, podaný ještě před vypracováním návrhu v říjnu 2018. obsahem návrhu je 

zařazení p.č. 948/194, 957/4, 948/187, 948/204, 873/88 v katastrálním území Přísnotice, kdy nebyla podána 

připomínka k návrhu ÚP ve společném jednání. 

Vyhodnocení: Návrhu nebude vyhověno. 

Nejedná se o připomínku ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona. 

Dne 3.10.2018 učinil navrhovatel výše uvedené podání u MěÚ. Navrhovatel navrhl změnu způsobu využití 

území výše uvedených pozemků. Z podání však nebylo jasné, zda směřuje ke změně stávající platné územně 

plánovací dokumentace obce či zda jde o připomínku k novému územnímu plánu Přísnotice. 

Navrhovatel  byl vyzýván, aby doplnil, zda se jedná o návrh změny stávající ÚPD či projednávané ÚPD. 

Taktéž byl upozorněn, že lhůta k uplatnění připomínek k návrhu zadání již marně uplynula,  a zadání bylo 

schváleno ZO, současně obdržel informaci, že návrh ÚP není dosud zpracován a připomínku k němu lze 

podat až ve lhůtě k tomu určené pořizovatelem ve veřejné vyhlášce. 

Navrhovatel doplnil svůj návrh s tím, že se jedná o návrh na změnu v pořizované ÚPD.  

Všechny pozemky se nacházejí v blízkosti  stabilizovaných ploch výroby, nikoliv však v přímé návaznosti na 

ně. Muselo by dojít k přidání rozvojových ploch v přímé návaznosti na  stabilizované, a to i přes zemědělské 

pozemky vlastníků, kteří žádnou změnu nepožadovali. 

 

Státní pozemkový úřad - připomínka z hlediska vlastníka HOZ, obsažená ve stanovisku č.j. SPU 

344668/2019/01/01, ze dne 23.10.2019 

Obsah připomínky: 

Požaduje u vodního díla HOZ zachovat oboustranný pruh o šířce 6m z důvodu údržby a doporučuje jeho 

zakreslení do výkresu TI – vodní hospodářství. Upozorňuje na podrobná odvodňovací zařízení v území, ke 

kterým však neexistuje dokumentace odpovídající skutečnému stavu.  

Vyhodnocení - připomínka nebyla akceptována  

HOZ je v koordinačním výkrese zakresleno jako přítok Šatavy a pás 6 metrů je u něj zakreslen i když 

v měřítku 1:5 000 splývá s ostatními limity. Dle zákona nejde o pruh se zákazem výstavby, jen jej může 

správce toku po oznámení vlastníkovi využít k údržbě toku. U HOZ ÚP nevymezuje žádné zastavitelné 

plochy. Co se týká POZ (podrobné odvodňovací zařízení), v koordinačním výkrese jsou zakresleny,  a to 

tak, jak byly poskytnuty do ÚAP.  
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b)  Připomínky uplatněné k návrhu dle § 52 stavebního zákona - veřejné projednání  

 

2.1. Věcně shodná připomínka občanů podaná dne 26.7.2021 

Lucie Pavelková, nar. 27.11.1984, Nová 317, 664 63 Přísnotice; Tereza Pospíšilová, nar. 7.12.1990, 

vranovská 291, 664 63 Přísnotice; Tomáš Vaníček, nar. 30.3.1982, Vranovická 291, 664 63 Přísnotice; 

Božena Vaníčková, nar. 1.12.1956, Vranovická 291, 664 63 Přísnotice, František Vaníček, nar. 21.4.1957, 

Vranovická 291, 663 64 Přísnotice; Marie Lukšová, nar. 10.3.1946, Nová 318, 663 64 Přísnotice; Jan 

Lukš, nar. 19.6.1945, Nová 318, 663 64 Přísnotice; Tomáš Lukš, nar. 31.1.1977, Nová 318, 663 64 

Přísnotice; Tomáš Pavelka, nar. 7.5.1985, Nová 317, 663 64 Přísnotice; Monika Fikesová, nar. 1.12.1967, 

Nová 316, 663 64 Přísnotice; Vladislav Veselý, nar. 3.12.1965, Vranovická 255, 663 64 Přísnotice, Hana 

Veselá, nar. 27.8.1966, Vranovická 255, 664 63 Přísnotice 

Obsah připomínky: 
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Vyhodnocení – připomínce bylo vyhověno  

Připomínky k plochám Z7 a Z13 byly uplatněny již u společného jednání. Podatelé opětovně nesouhlasí 

s vymezením plochy Z7 – plocha občanského vybavení – služby pro dopravu a plochy Z13 – plocha 

veřejných prostranství – komunikace. Plochy Z7 a Z13 budou zrušeny, plocha pro bydlení bude vymezena, 

tak aby nedošlo ke kolizi s vymezeným bezpečnostním pásmem plynovodu. Plocha Z10 bude upravena. 

Požadavek prověření možnosti vymezení plochy pro služby v dopravě byl stanoven v zadání územního 

plánu. Vzhledem k negativnímu postoji občanů k vymezení plochy Z7, který byl uplatněn jak ve společném 

jednání, tak v rámci veřejného projednání, obec od tohoto záměru upustila.  Nebyly zjištěny žádné důvody 

opírající se o veřejný zájem, které by bránily vymezení plochy pro bydlení. Plocha je přímo napojena na již 

stávající veřejně přístupnou komunikaci.  

 

Věcně shodná připomínka občanů podaná dne 28.7.2021: 

Ing. Veronika Fikesová, nar. 3.9.1992, Nová 316, 664 63 Přísnotice; Romana Halabrin, nar. 29.11.1985, 

Vranovická 216, 664 63 Přísnotice; Robin Halabrin, nar. 21.6.1986, Vranovická 216, 664 63 Přísnotice, 

Jiří Kunz, nar. 4.8.1977, Vranovická 198, 664 63 Přísnotice; Jana Kunzová, nar. 24.12.1977, Vranovická 

198, 664 63 Přísnotice; Dagmar Mičkalová, nar. 24.11.1956, Vranovická 311, 664 63 Přísnotice; Ladislav 

Mičkal, nar. 30.6.1958, Vranovická 311, 664 63 Přísnotice 

Obsah připomínky: 

Obsah připomínky je stejný jako výše 

 

Vyhodnocení - připomínce bylo vyhověno  

Protože se jedná o věcně shodnou připomínku, vyhodnocení je stejné viz.  Předcházející připomínka  

 

Připomínka Kateřina Langová, nar. 12.1.1990, Vranovická 341, 664 63 Přísnotice, Tomáš Lang, nar. 

27.4.1991, Vranovická 341, Přísnotice, ze dne 28.7.2021 

Obsah připomínky: 
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Vyhodnocení – připomínce bylo vyhověno  

Připomínky k plochám Z7 a Z13 byly uplatněny již u společného jednání. Podatelé opětovně nesouhlasí 

s vymezením plochy Z7 – plocha občanského vybavení – služby pro dopravu a plochy Z13 – plocha 

veřejných prostranství – komunikace. Plochy Z7 a Z13 budou zrušeny. Plocha pro bydlení bude vymezena, 

tak aby nedošlo ke kolizi s vymezeným bezpečnostním pásmem plynovodu. Plocha Z10 bude upravena. 

Požadavek prověření možnosti vymezení plochy pro služby v dopravě byl stanoven v zadání územního 

plánu. Vzhledem k negativnímu postoji občanů k vymezení plochy Z7, který byl uplatněn jak ve společném 

jednání, tak v rámci veřejného projednání,  obec od tohoto záměru upustila.  Nebyly zjištěny žádné důvody 

opírající se o veřejný zájem, které by bránily vymezení plochy pro bydlení. Plocha je  přímo napojena na již 

stávající veřejně přístupnou komunikaci. 

 

Připomínka PhDr. Jana Šmejkalová, nar. 22.8.1947, Chramiště 02, 262 03 Nový Knín, ze dne 26.7.2021 

Obsah připomínky: 

Věc: připomínka k návrhu kruhového objezdu Vranovická, Přísnotice. Veřejné projednávání územního 

plánu ze dne 21.7.2021. 

 Schůze ukázala, že diskutovaný kruhový okruh je v podstatě nesmyslný a že bude značně poškozovat 

životní prostředí. V souladu s názorem většiny občanů by ke zlepšení dopravní situace stačila ráznější 

opatření vedoucí ke snížení rychlosti dopravních prostředků při vstupu do obce.  

Stejně nepřiměřený je zásah do našeho pozemku parc. č. 940, jeho zužování, se kterým nesouhlasím. Jsem 

však připravena respektovat mírný zásah do pozemku u jeho paty v celé šíři (do hloubky 1-2 m, věcné 

břemeno), pakliže by mohl zlepšit průběh hlavní komunikace. 
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Vyhodnocení 

Nejedná se o připomínku, ale o námitku a jako taková je vypořádána v části „Návrh rozhodnutí 

o námitkách. 

Odůvodnění: 

Dle ustanovení § 52 odst.(2) stavebního zákona (2) Námitky proti návrhu územního 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. V podání 

je připomínkován kruhový objezd, pro který byla územním plánem vymezena plocha Z13. Podatelka je 

vlastníkem pozemku p.č. 940 (LV 418), který je součástí plochy Z13, je tedy dle výše uvedeného 

oprávněna podat námitku. 

 

c)  Připomínky uplatněné k návrhu dle § 52 a § 53 stavebního zákona - opakované veřejné 

projednání 

 

K částem řešení návrhu ÚP, které byly změněny po prvním veřejném projednání, nebyly uplatněny žádné 

připomínky. 

 

 

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ měřítko: 

 
5 Koordinační výkres  ........................................................................................ 1 : 5 000 
6 Výkres širších vztahů  ..................................................................................... 1 : 50 000 
7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  ........................................... 1 : 5 000 
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P O U Č E N Í 
 
Proti tomuto opatření obecní povahy nelze podle ustanovení § 173, odst. 2  zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podat odvolání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................……                             ......................................  
Ing. Zdeněk Mahovský razítko obce 
starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… 
Vlasta Vojáčková 
místostarostka obce 
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