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A. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí 

OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písmeno d) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí uplatnil v zadání ÚP Popovice 
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Popovice na životní prostředí (dále jen 
„vyhodnocení“). Toto vyhodnocení bylo zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí a to dle rámcového obsahu vyhodnocení, uvedeného v příloze 
stavebního zákona. 

SEA vyhodnocení je zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. S ohledem 
na obsah zadání ÚP a charakter řešeného území se SEA vyhodnocení zaměřilo zejména na 
problematiku ochrany přírody a krajiny a krajinného rázu, ochranu vod, ochranu zemědělského 
půdního fondu, a dále na problematiku hluku, ochranu ovzduší a na možné negativní dopady na 
životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu bydlení související s budoucím využitím návrhových ploch. 

Návrhové plochy jsou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety 
vyplývající z rozdílného funkčního využití. 

SEA vyhodnocení obsahuje návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením 
jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení 
jednotlivých návrhových ploch a koridorů a schválení územního plánu jako celku, podmínky nutné 
k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou navrženy a doporučeny. 

Požadované hodnocení je součástí územního plánu jako zvláštní kniha „Územní plán 
Popovice okr. Brno-venkov; Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro 
účely posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přiměřeně podle 
přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracovatelem 
vyhodnocení je Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, autorizace k posuzování vlivů na 
životní prostředí MŽP – č.j. 33369/ENV/16, s platností do 31.12.2021. 

Závěrem vyhodnocení bylo konstatováno: 

Podstatou předkládaného návrhu Územního plánu Popovice je potřeba navrhnout novou územně 
plánovací dokumentaci, která by splňovala požadavky platného zákona o územním plánování 
a stavebním řádu. Dosavadní územní plán s několika změnami již neposkytoval dostatečný podklad 
pro rozvoj území a ochranu přírodních, historických, kulturních a architektonických hodnot. 

V rámci návrhu nového ÚP jsou řešeny zejména plochy převzaté z dosud platného územního plánu, 
doplněné o plochy nové. Pro všechny druhy ploch je navržen způsob využití. Územní plán rovněž 
akceptuje a upřesňuje plochy a koridory převzaté z vyšší územně plánovací dokumentace, především 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

ÚP Popovice respektuje obecné priority územního plánování a požadavky na řešení uvedené ve vyšší 
územně plánovací dokumentaci (Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, Politice územního 
rozvoje ČR – vše v platném znění) a zohledňuje cíle životního prostředí obsažené v celorepublikových 
nebo krajských koncepcích. 

Jeho předmětem je vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby (především ploch pro bydlení, ale 
i ploch pro výrobu a drobné podnikání), i ploch změn v krajině, určených pro podporu zeleně. 
Navrhovány jsou rovněž plochy pro protipovodňová opatření a koridory pro dopravu silniční a 
železniční nadmístního významu. 

Žádná z navrhovaných ploch ani koncepce jako celek nemají tak významný vliv na některou ze složek 
životního prostředí, že by musely být z návrhu ÚP vypuštěny. Z hlediska vlivů na životní prostředí má 
realizace ÚP největší negativní vliv na půdu z důvodu záboru vysokého podílu půdy nejvyšší bonity 
(nejvíce se realizace ÚP projeví na záborech půdy, které jsou navrženy v rozsahu 19,7 ha, výhradně 
na půdách I. a II. třídy ochrany). 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou sice také významné, ale dají se řešit technickými 
opatřeními (hluk z dopravy, emise). 
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Naplnění navrhovaných ploch povede ke zvýšení intenzity nadmístní dopravy v území, a to jak 
automobilové, tak železniční. To znamená, že se zvýší hluková a imisní zátěž podél komunikací a tuto 
zátěž je navrženo eliminovat výstavbou protihlukových stěn. 

Zastavění nebo zpevnění velké výměry ploch může negativně ovlivnit odtokové poměry v území 
a snížit jeho sorbční kapacitu, proto jsou navrženy podmínky využití směřující k vyžadování vsaku 
dešťových vod. 

Zpracovatelka SEA nad rámec výrokové části ÚP vymezila další podmínky realizace jednotlivých ploch. 
Pro zajištění minimalizace negativních vlivů realizace návrhu ÚP na životní prostředí byly do návrhu ÚP 
u následujících vybraných ploch na základě SEA doplněna opatření: 

 Z14: Zákaz umístění chovu hospodářských zvířat. Uplatnění plochy řešit v koordinaci s uplatněním 
koridoru CNZ-POP06. 

 P05: U východního okraje plochy realizovat pás ochranné zeleně. 
 

Požadované podmínky byly do návrhu územního plánu zapracovány, viz kapitoly A.6.5 a A.6.6 návrhu 
ÚP. 

Celkově zpracovatelka SEA konstatuje, že předložený návrh ÚP je z hlediska dopadů na 
životní prostředí při splnění navržených podmínek akceptovatelný. 

ÚP Popovice v předložené podobě splňuje nároky kladené právními předpisy na potřebnou 
úroveň ochrany přírodních a historických hodnot i veřejného zdraví při zajištění podmínek 
pro další rozvoj bydlení a výroby a je doporučena jeho realizace. 

 

B. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů orgán 
ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny uplatnil 
k zadání ÚP Popovice stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená 
koncepce nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
soustavy Natura 2000. 

Toto vyhodnocení nebylo požadováno, tudíž není podrobně zpracováno. 

Dle vyjádření dotčeného orgánu platí, že navržená koncepce nemůže mít významný vliv na žádnou 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000. 

 

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických 
podkladech 

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Popovice bylo vypracováno na základě Územně 
analytických podkladů ORP Židlochovice - úplná aktualizace 2020 (dále jen ÚAP ORP). 

C.1. Problémy k řešení v ÚPD 

ÚAP ORP Židlochovice nestanovují konkrétní problémy k řešení v ÚP Popovice. Návrh územního plánu 
Popovice tedy zohledňuje záměry v území, plynoucí z nadřazené ÚPD a dále z textu „Rozboru 
udržitelného rozvoje území“ a z Problémového výkresu ORP Židlochovice. 
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V Rozboru udržitelného rozvoje území jsou vyhodnocena pozitiva a negativa v ORP, pro 
Popovice platí: 

1. Širší územní vztahy 

pozitiva - blízkost Brna, dopravní dostupnost po komunikacích i železnici, další investice do dopravní 
infrastruktury 

negativa – zvýšený provoz na hlavních tazích, hluk z dopravy, suburbanizace (je omezena územními 
limity) 

2. Prostorové a funkční uspořádání území 

pozitiva – vyvážená velikost obcí 

negativa – navázanost obcí na Brno je vyšší než na Židlochovice 

3. Struktura osídlení 

pozitiva – rozvíjející se obytná zástavba, místy zachovaná původní struktura zástavby, více pracovních 
příležitostí i v SO ORP 

negativa – zahušťování zástavby z důvodu tlaku na rozvoj ploch bydlení, potlačena původní 
zemědělská funkce sídel, výrazné zábory ZPF díky nové obytné i výrobní zástavbě 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

pozitiva – dopravní dostupnost obcí, především ke kapacitní silniční dopravě, v případě Popovic 
i železniční, rozvoj bytového fondu 

negativa - vymezování nových zastavitelných ploch může být limitováno nejrůznějšími vlivy 
(nedostatek občanské vybavenosti, šetření půd I. a II. stupně ochrany, ochrana záplavových území 
před výstavbou, ochrana krajinného rázu a životního prostředí, ochrana životního prostředí a další) 

5. Příroda a krajina 

pozitiva - zachované prvky přírodní a kulturní krajiny, funkční prvky ÚSES, především vodní toky a lesy 

negativa - relativně malý podíl lesních porostů, časté monokulturní celky v krajině 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

pozitiva - na většině území stabilní podloží tvořené sedimenty, nepoddolované, nejedná se o krasovou 
oblast 

negativa – pro Popovice neuvedena 

pozitiva - vodní zdroje – niva Svratky, vodní nádrže lokálního významu 

negativa – napřímené toky (Svratka), ohrožení větší části orné půdy vodní erozí (splach z polí), 
nebezpečí povodní – záplavová území Svratky a Bobravy, špatná retence vody v krajině – nízký podíl 
lesů a mokřadů + uměle zahloubené toky 

7. Kvalita životního prostředí 

pozitiva – vybudovaná TI, zajištěné nakládání s odpady, záměr na řešení zatížení hlukem a emisemi 
z dopravy 

negativa – zatížení hlukem a emisemi z dopravy, vysoká míra znečištění vodních toků, vysoká prašnost 
díky větrné erozi 

8. ZPF a PUPFL 

pozitiva – vysoký podíl nejcennějších půd s výjimkou podmáčených částí nivy Svratky, zachovalé 
fragmenty lesních lužních společenstev 

negativa – nízká lesnatost, poškozování zemědělských půd větrnou a vodní erozí 
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

pozitiva – přiměřené pokrytí zařízeními OV (v Popovicích je MŠ, hospoda a sportovní areál, v okolních 
obcích a v Brně zařízení školská a zdravotnická), veřejná správa je dostupná v Rajhradě 
a Židlochovicích 

negativa – nedořešenost centra, chybí kulturní zařízení, nevhodně řešené veřejné prostory (zčásti 
v centru, u nádraží ČD) 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně její dostupnosti 

pozitiva – dopravní dostupnost obce, v případě Popovic i železnicí (zástavba se nachází mimo hlavní 
dopravní trasy), do centra obce jsou zavedeny linky IDS JMK, dostupnost Brna do 0,45 hod., 
vybudovaná TI včetně ČOV 

negativa – vysoká vyjížďka, horší dostupnost ORP Židlochovice, chybí přímé silniční spojení 
s Rajhradem, nízká prostupnost krajiny 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

pozitiva – dopravní dostupnost obce, v případě Popovic i železnicí, pracovní příležitosti v Brně 
a okolních sídlech 

negativa – nedostatek pracovních příležitostí v obci, vysoká vyjížďka za prací a OV, omezená 
využitelnost záplavových území 

12. Rekreace a cestovní ruch 

pozitiva – příznivé podmínky pro pěší a cykloturistiku, sportovní areál, Rajhradská bažantnice, 
podmínky pro rybolov (Svratka) 

negativa – relativně neatraktivní oblast z hlediska cestovního ruchu, málo atraktivit a turistických cílů 

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

pozitiva – služebna policie ČR Rajhrad, Židlochovice 

negativa – chybí hasičská zbrojnice, žádné kryty CO, záplavové území 

Návrh ÚP Popovice 

Vyhodnocená pozitiva jsou využita v urbanistickém řešení návrhu územního plánu. Dopravní řešení je 
převzato z nadřazené ÚPD a vymezení dopravních koridorů je zpřesněno. Řešením TES „Přestavba 
křižovatky MÚK Popovice a D52 Jižní tangenta“ je odstraněn i problém silničního spojení 
Rajhrad – Popovice. Dále je navržena úprava veřejných prostranství ve vazbě na železniční zastávku 
a další propojení Popovice – Rajhrad ze zástavby Popovic k silnici II/425 na hranici k.ú. Rajhrad. 

Je navržen dostatečný, byť limitovaný rozvoj zástavby (bydlení) a ve vazbě na nárůst počtu obyvatel 
je navržena výstavba samostatného objektu mateřské školy. V centru obce, ve vazbě na plochy 
přestavby je navržena úprava veřejných prostranství. Dále je navržen systém veřejných prostranství 
v krajině s předpokladem ozelenění tras a územní systém ekologické stability, vše s cílem (byť ne 
jediným) omezit větrnou erozi a odtok vody z území. 

Střety a závady dle Problémového výkresu ORP Židlochovice: 

dopravní závady ozn. 1,2 – připojení II/425 na D52 a III/42520 na II/425 
dopravní závada ozn. 3 – propojení II/425 Rajhrad s III/00219 Popovice 
střet ozn. ZB (bydlení v záplavovém území) 

Problémy k řešení dle RURÚ: 

problém dopravy z obce – chybí silnice II. nebo III. třídy 
chybí plochy OV 
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Návrh ÚP Popovice 

Obě dopravní závady a propojení Rajhrad – Popovice jsou řešeny v rámci TES „Přestavba 
křižovatky MÚK Popovice a D52 Jižní tangenta“, převzato do návrhu ÚP Popovice. 

Střet ZB – záplavové území versus plochy bydlení: v podkladech aktualizovaných ÚAP ORP 
Židlochovice zasahuje záplavové území Q100 řeky Svratky a aktivní zóna ZÚ do stávající zástavby. 
V území Q100 se nacházejí rodinné domy na parcelách zast. 236/28 a zast. 236/22 a dále stavba za 
rodinným domem zast. 151/6 na jihovýchodním okraji zástavby. Aktivní zóna ZÚ zasahuje do pozemků 
p.č. 236/3, 236/20 a 236/30 (zahrady výše uvedených RD). V zahradách lze navýšit terén a oplocení 
upravit tak, aby aktivní zóna ZÚ do zahrad nezasahovala. 

Z návrhu ÚP Popovice byl vypuštěn záměr na výstavbu RD ve východní části zahrad 
zástavby (lokalita L dle Územní studie Popovice, Knesl+Kynčl, 02/2012), které navazují 
na výše uvedené RD. 

C.2. Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území 

 

Celkové zařazení obce – kategorie 1 
Hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území: 
Na základě dosažených výsledků v jednotlivých pilířích byly obce v ORP Židlochovice zařazeny do 
kategorie vyhodnocující vyváženost územních podmínek takto: 
Vyhodnocení 
územních 
podmínek obcí dle 
jednotlivých pilířů 
trvale udržitelného 
rozvoje 
  

Enviro-
mentální pilíř  
Z  

Hospodářský 
pilíř  
H  

Sociální pilíř  
S  

Vyváženost 
vztahu 
územních 
podmínek - 
kategorie 
zařazení obcí  

Vyjádření v 
kartogramu  

Blučina  --  +  +  2c  Z  
Bratčice  --  --  +  3c  Z,H  
Holasice  +  +  -  2a  S  
Hrušovany u Brna  --  +  +  2c  Z  
Ledce  --  +  +  2c  Z  
Medlov  +  +  +  1  
Měnín  +  +  +  1  
Moutnice  -  +  +  2c  Z  
Nesvačilka  +  +  +  1  
Nosislav  +  +  +  1  
Opatovice  -  +  -  2c  Z  
Otmarov  -  +  +  2c  Z  
Popovice  +  +  +  1  
Přísnotice  --  --  +  3c  Z,H  
Rajhrad  -  +  -  3b  Z,S  
Rajhradice  -  +  +  2c  Z  
Sobotovice  +  --  +  3c  Z,H  
Syrovice  -  +  +  2c  Z  
Těšany  +  +  +  1  
Unkovice  --  +  +  2c  Z  
Vojkovice  --  +  +  2c  Z  
Žabčice  --  +  +  2c  Z  
Žatčany  -  +  +  2c  Z  
Židlochovice  +  +  +  1  
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POPOVICE 

 

 

Environmentální pilíř Popovice: 

– protipovodňová ochrana 
– oblast se zhoršenou kvalitou prostředí 
+ vodní tok, vodní plochy 
– zaplavování ZPF vodou v záplavovém území – vodní eroze 
+ cenné půdy – I a II třídy ochrany 
+ dostatek PUPFL – nadprůměrné zastoupení v rámci ORP, vzhledem k ploše ZPF v k.ú. 
+ kvalitní půdy v nivách jsou v záplavovém území – nehrozí jejich zábor pro další zástavbu 
+ sběrné nádoby 
+ nejsou znečišťovateli ŽP 
+ nejsou znečišťovateli toků 
+ žádné černé skládky na ZPF a PUPFL 
+ vymezený ÚSES, většina přírodních prvků chráněna jako VKP 
– zábor kvalitních půd I. a II. třídy 
+ dostatek ploch pro zemědělskou prvovýrobu  
Tento pilíř +  

Návrh územního plánu má potenciál změnit hodnocení vyváženosti takto: 

- protipovodňová ochrana – návrh ÚP Popovice posiluje ochranu území vymezením koridoru CNZ-
POP06 pro realizaci preventivních protipovodňových opatření stavebního i nestavebního charakteru 
vhodnou kombinací zásahů v krajině, zvyšujících přirozenou akumulaci a zadržení vody v území 
s technickými opatřeními, snižujícími povodňové průtoky. 

– oblast se zhoršenou kvalitou prostředí - v případě realizace dopravních tahů, tj. využití vymezených 
koridorů pro vybudování jižní dálniční tangenty a vysokorychlostní železniční tratě lze snížit zátěž 
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území hlukem z dopravy realizací protihlukových stěn kolem dálnice a zemních valů podél VRT. 
V případě realizace navržených opatření, tj. výstavbou protihlukových opatření lze udržet celkové 
kladné vyhodnocení pilíře životního prostředí. 

– zaplavování ZPF vodou v záplavovém území – vodní eroze - návrh ÚP Popovice posiluje ochranu 
území vymezením koridoru CNZ-POP06. 

– zábor kvalitních půd I. a II. třídy – pokud by byl zábor těchto půd vyloučen, není možno obec dále 
rozvíjet. 

Závěr - vliv návrhu územního plánu na pilíř příznivého životního prostředí je mírně negativní, v případě 
řešení účinných protipovodňových a protihlukových opatření neutrální. 

Hospodářský pilíř Popovice: 

+ sběrné nádoby 
+ zemědělské hospodaření 
+ dobré dopravní podmínky pro plochy – napojení na D52 na Brno 
+ dobré zásobení ploch energiemi 
+ dostatek ekonomicky aktivních obyvatel 
– stávající plochy výroby navazují na plochy bydlení 
+ nově navržené plochy výroby dostatečně vzdáleny od ploch bydlení 
+ dostatečná kapacita TI a DI 
Tento pilíř +  

Návrh územního plánu má potenciál změnit hodnocení vyváženosti takto: 

– stávající plochy výroby navazují na plochy bydlení – v návrhu ÚP je navržen rozvoj zemědělské 
výroby ve vazbě na stávající areály tak, že lze situovat pouze nerušící výrobu bez hlukových 
a hygienických vlivů na okolní zástavbu RD. 

+ nově navržené plochy výroby dostatečně vzdáleny od ploch bydlení – toto konstatování platí 
pro dosud platný ÚP. V návrhu nového ÚP byly zastavitelné plochy výroby omezeny s ohledem na 
nové dopravní řešení (trasa VRT rozvoj výroby dle dosud platného ÚP vylučuje). 

Závěr - vliv návrhu územního plánu na hospodářský pilíř je neutrální, je třeba respektovat podmínky 
pro využití zastavitelných ploch zemědělské výroby. V rozpracovanosti návrhu ÚP Popovice byly dále 
vymezeny plochy pro drobnou výrobu mezi železnicí a stávající zástavbou obce, nebyly objednatelem 
dokumentace akceptovány a byly z návrhu ÚP vypuštěny. 

Sociální pilíř Popovice: 

– záplavové území brzdí rozvoj, mírně ohrožuje stávající plochy bydlení  
+ rozvoj (ZP) je navržen na půdách I. třídy 
+ dobré dopravní napojení do Brna 
– chybí silnice III. třídy spojující obec s Rajhradem u Brna 
+ míra nezaměstnanosti mírně pod republikovým průměrem 
+ dostatek ploch bydlení pro zaměstnané 
– v obci není školka, škola, nedostatek ploch OV 
– dojíždění za prací 
+ zprovoznění cyklostezky „Poznáváme Rajhradsko“ 
Tento pilíř +  

Návrh územního plánu má potenciál změnit hodnocení vyváženosti takto: 

– záplavové území brzdí rozvoj, mírně ohrožuje stávající plochy bydlení - návrh ÚP Popovice posiluje 
ochranu území vymezením koridoru CNZ-POP06 pro realizaci preventivních protipovodňových opatření 
stavebního i nestavebního charakteru vhodnou kombinací zásahů v krajině, zvyšujících přirozenou 
akumulaci a zadržení vody v území s technickými opatřeními, snižujícími povodňové průtoky. 

– chybí silnice III. třídy spojující obec s Rajhradem u Brna - do návrhu ÚP Popovice je převzat 
a zpřesněn koridor ze ZÚR, je označen CNZ-DS14, dále zpřesněno v TES „Přestavba křižovatky MÚK 
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Popovice a D52 Jižní tangenta“ – součástí řešení je i propojení Rajhrad – III/00219, vedené podél 
dálnice. 

– v obci není školka, škola, nedostatek ploch OV – v návrhu ÚP Popovice byly vymezeny plochy pro 
výstavbu nové mateřské školy. 

– dojíždění za prací – v návrhu ÚP Popovice jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení stavu návrhem 
nového dopravního řešení a vymezením ploch pro úpravu veřejného prostranství u nádraží ČD (včetně 
doplnění parkovišť). 

Závěr - vliv návrhu územního plánu na sociální pilíř je pozitivní. V případě realizace navržených 
opatření, tj. využití vymezených ploch pro rozvoj bydlení a občanského vybavení lze dále zlepšit 
vyhodnocení sociodemografických podmínek a tento pilíř tak ještě posílit. 

Návrh územního plánu Popovice má potenciál změnit hodnocení vyváženosti takto: 

Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek: velmi dobrá 

Vzhledem k tomu, že vliv návrhu územního plánu na všechny tři pilíře hodnocení vyváženosti je 
celkově mírně pozitivní, lze v případě realizace navržených opatření očekávat stálé zařazení 
obce do kategorie 1. 

 

D. Vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, 
avšak nepodchycené v územně analytických podkladech 

Střety a závady dle ÚAP ORP Židlochovice, problémy k řešení v ÚP Popovice 

ÚAP ORP Židlochovice identifikovaly v Problémovém výkrese střety a závady a problémy k řešení. 
V území obce Popovice neobsahovaly žádné vzájemné střety záměrů na provedení změn. Územní plán 
však musel vymezit záměry, vyplývající z nadřazené ÚPD, tedy ze ZÚR JMK, přičemž z jejich 
zapracování vyplynul střet záměrů ZÚR se záměry dosud platného ÚP Popovice (dopravní řešení ZÚR 
JMK versus rozvojové plochy pro výrobu dle dosud platného ÚP Popovice). 

V dotčeném místě střetu jsou plochy pro rozvoj výroby v Popovicích vypuštěny. 

Jiné skutečnosti, které nebyly zohledněny v územně analytických podkladech, nebyly zpracováním 
návrhu územního plánu Popovice dotčeny. Byly doplněny limity využití území – registrovaný VKP 
Pastviska. 
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E. Vyhodnocení přínosu návrhu územního plánu k naplnění priorit 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního 
rozvoje. 

E.1. Vyhodnocení přínosu návrhu územního plánu k naplnění priorit 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
obsažených v politice územního rozvoje 

Při zpracování „Územního plánu Popovice“ byla respektována Politika územního rozvoje ČR, schválená 
usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009, její Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády č. 276 
dne 15. 4. 2015, její Aktualizace č. 2, schválená usnesením vlády č. 629 dne 2. 9. 2019, její 
Aktualizace č. 3, schválená usnesením vlády č. 629 dne 2. 9. 2019, její Aktualizace č. 5, schválená 
usnesením vlády č. 833 dne 17. 8. 2020 a její Aktualizace č. 4, schválená usnesením vlády č. 618 dne 
12. 7. 2021 (dále jen PÚR ČR). 

Respektovány jsou republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
(kap. 2.2 PÚR ČR). Územní plán zejména 

- (14) Územní plán ve veřejném zájmu chrání a částečně také rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. V území jižně Brna-města je 
ochrana hodnot provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu 
s principy udržitelného rozvoje. Je zajištěna cílená ochrana dopravních koridorů, rovněž míst 
zvláštního zájmu i krajiny jako celku, je vymezen a doplněn územní systém ekologické 
stability. Navržený rozvoj obce brání nekontrolované suburbanizaci v území kolem Brna (jsou 
omezeny negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj v území nacházejícím se 
v blízkosti Brna jako velkého centra, ovšem při zachování spíše venkovského pojetí bydlení tj. 
s pozemky bydlení s převažující rozlohou zeleně a o velikosti odpovídající venkovskému 
prostředí), 

- (14a) územním plánem je při plánování rozvoje původně venkovského území umožněn rozvoj 
primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy 
a ekologických funkcí krajiny, 

- (15) rozvojem urbánního prostředí nedojde k prostorově sociální segregaci s negativními vlivy 
na sociální soudržnost obyvatel. I když novou výstavbou dochází k nárůstu počtu obyvatel, je 
zajištěna stabilizace stálých obyvatel obce včetně splnění požadavků na kvalitu současného 
bydlení (přestavby starých zemědělských usedlostí k bydlení či jinému druhu podnikání), 

- (16) při specifikaci způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci byla dána 
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které 
ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Popovice se nachází v příměstské oblasti 
Brna, v rovinatém území při soutoku Svratky a Bobravy a charakter oblasti se záplavovým 
územím se promítl do řešení krajiny, v rámci biocenter ÚSES byly vymezeny plochy přírodní, 
další nelesní vegetace je zařazena do ploch zeleně přírodního charakteru, samotné lesy se 
vyskytují minimálně (největší plocha lesa je zároveň biocentrem, je proto zařazena do ploch 
přírodních), velký část ploch je s ohledem na charakter a využití vymezena jako plochy 
zemědělské, 

- (16a) byl respektován princip integrovaného rozvoje území (Popovice ve vazbě Brno; i ve 
vazbě na sousední obce, zejména Modřice a Rajhrad), a následně koordinována prostorová, 
odvětvová a časová hlediska rozvoje území, 

- (17) nebylo nutno přihlížet k potřebě odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, obec se nenachází v hospodářsky 
problémovém regionu a pracovní příležitosti jsou snadno dostupné ve městě Brně, případně 
v sousedních obcích Modřice a Rajhrad nebo v ORP Židlochovice. Jelikož v koridorech 
nadmístních dopravních tras se nenacházejí plošné rezervy pro intenzifikaci výroby, nebyly 
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nové zastavitelné plochy pro výrobu navrženy, s výjimkou ploch rozšíření stávajících areálů 
zemědělské výroby v obci, 

- (18) je zohledněn vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury a nadále je umožněno 
posílit partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost, 

- (19) typické brownfieldy průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu se v obci 
nenacházejí. V celém zastavěném území jsou umožněny přestavby, revitalizace a sanace 
území a je zajištěna ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) 
a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání 
a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území, 

- (20) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter obce i krajiny, byly 
posouzeny z hlediska konfliktnosti (záměry na vedení nadmístních dopravních koridorů se 
nacházejí převážně v prostoru současných tras, nicméně dochází k intenzifikaci dopravy 
i negativních vlivů z dopravy, zejména hluku) a rozvojové možnosti obce bylo nutno korigovat. 
Byly respektovány další veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou ochrany a doplňování prvků územniho systému ekologické stability 
krajiny (ÚSES), ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. . Pro ochranu trvalé nelesní 
vegetace, která je v území poměrně vzácná, i když velmi důležitá, byly vymezeny plochy 
zeleně přírodního charakteru, pro zachování typických záhumenek navazujících na zástavbu, 
jsou vymezeny plochy MN.z a ZZ. V rámci územně plánovací činnosti byly vytvořeny podmínky 
pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvořeny 
podmínky pro využití přírodních zdrojů, 

- (20a) návrhem ÚP nebyly dotčeny stávající územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka (při umísťování dopravní 
a technické infrastruktury je nutno prověřit dopad v podrobnější dokumentaci), v rámci 
územně plánovací činnosti není navrženo další nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny (Popovice – Rajhrad), 

- (21) rozvojové plochy veřejně přístupné zeleně nejsou s ohledem na charakter a velikost sídla 
samostatně navrhovány, stávající plochy zeleně přírodního charakteru s významnou rekreační 
funkcí v přímé návaznosti na zástavbu jsou v území fixovány, 

- (22) jsou vytvořeny podmínky pro zachování měkkých forem rekreace a udržitelného 
cestovního ruchu (např. pěší a cykloturistika), při respektování a rozvoji hodnot území, 

- (23) při umísťování dopravní a technické infrastruktury byla zachována prostupnost krajiny 
a byl minimalizován rozsah fragmentace krajiny. Nepříznivé účinky tranzitní silniční dopravy 
a dopravy železniční jsou při dané vysoké zátěži řešeny protihlukovými stěnami a úpravou 
terénu. Plochy pro novou obytnou zástavbu byly vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od silnic a železnice a nedošlo k zneprůchodnění území i možnému nežádoucímu 
působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (ovšem s nutností 
budovat technická opatření na eliminaci těchto účinků), 

- (24) návrh ÚP vytváří podmínky pro rozšíření a zkvalitnění nadmístní dopravní infrastruktury 
v Metropolitní rozvojové oblasti Brno (návrh vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti 
a plynulosti dopravy kolem Brna), možnosti nové výstavby v samotné obci Popovice jsou tím 
ale omezeny. S ohledem na stávající zástavbu a ochranu obyvatelstva před hlukem a emisemi 
jsou navržena protihluková opatření (hlukové stěny, valy). Jsou řešeny i území podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. cyklistickou), 

- (24a) v samotné obci nejsou situovány významné výrobní areály a nedochází k překračování 
zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obce jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
ze zemědělské výrobní činnosti na bydlení. Plochy pro novou obytnou zástavbu jsou vymezeny 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od těchto ploch. Nicméně, zhoršení kvality ovzduší se 
týká celé Metropolitní oblasti Brna, tento problém není možno řešit územním plánem Popovic, 

- (25) jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho 
atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Návrhem ÚP je zajištěna územní ochrana 
ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi. 
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V podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití území je předepsáno v co 
největší míře zajistit vsakování dešťových vod na vlastních pozemcích staveb, 

- (26) s hranicí aktivní zóny záplavového území byl převzat z aktualizovaných ÚAP ORP 
Židlochovice 2020, vč. hranice záplavového území Q100). V blízkosti řeky Svratky je 
respektováno současné využití území, 
návrh ÚP dále prověřil dokumentaci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 
a Národní plán povodí Dunaje, Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí 
Moravy“ - v území obce Popovice nejsou samostatně vymezena území s nízkým, středním 
a vysokým rizikem povodňového ohrožení, 

- (27) návrh ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území 
a její rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytváří rovněž 
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obce, mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech, 

- (28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňuje nároky dalšího vývoje území, toto řeší ve 
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. 
Návrh a ochranu kvalitních veřejných prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve 
spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností, 

- (29) byla řešena návaznost různých druhů dopravy (železniční, automobilová, cyklistická, 
pěší). S ohledem na to jsou vytvořeny podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších 
a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné, 

- (30) bylo vyhodnoceno, že úroveň technické infrastruktury, zejména dodávka vody 
a zpracování odpadních vod splňuje požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti, 

- (31) v území je problematické vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, 
s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění 
bezpečného zásobování území energiemi. Situování fotovoltaických panelů na střechách 
objektů je umožněno. 

E.2. Vyhodnocení přínosu návrhu územního plánu k naplnění priorit 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
obsažených v zásadách územního rozvoje 

ZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost kraje 
a obcí a pro rozhodování v území) priority územního plánování Jihomoravského kraje, které 
konkretizují cíle a úkoly územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského 
kraje a zohledňují republikové priority územního plánování obsažené v politice územního rozvoje. 

Územní plán respektuje priority stanovené ZÚR JMK takto: 

- (1) 

Návrh ÚP Popovice vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel v řešeném území. Návrhem základní koncepce vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití území včetně ploch zastavitelných zajišťuje vyvážený vztah 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje. 

- (3) 

Obec Popovice se nachází v metropolitní rozvojové oblasti města Brna a je na Brno silně 
navázána jak dopravně, tak ekonomicky. Územní podmínky (situování zástavby obce v prostoru 
mezi koridory nadmístních dopravních tahů a záplavovým územím řeky Svratky umožňují pouze 
velmi omezený rozvoj zástavby. Dalším limitem rozvoje je vysoká kvalita ZPF v nivě vodního 
toku. V obci je navrženo zajistit pouze základní občanskou vybavenost a využívat sousední 
centra Brno a ORP Židlochovice. 

- (4) 

Obec Popovice je stabilizovanou obcí v metropolitní rozvojové oblasti města Brna, která bude 
plnit funkci malého sídla s převahou funkce bydlení. Nemá ambice rozvíjet výrobní plochy 
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s výjimkou umožnění rozvoje již stabilizovaných zemědělských aktivit. Ochrana přírody je 
navázána na nivu řeky Svratky a Bobravy. Situování budoucích dopravních koridorů je navázáno 
na koridory stávající a nové trasování jižní tangenty překonává území nivy řeky Bobravy 
mostem. Významnými limity rozvoje obce jsou nejen dopravní koridory nadmístního významu, 
ale i vysoká kvalita ZPF v nivě vodního toku Svratky a její záplavové území. 

- (5) 

Obec Popovice je stabilizovanou obcí v metropolitní rozvojové oblasti města Brna, která ve své 
západní a severozápadní části vymezuje prostor pro rozvoj dopravních koridorů nadmístní 
dopravy (silniční a železniční propojení Brno – Vídeň) vč. tzv. jihovýchodní tangenty, tj. 
propojení D52 a D2 a vedení vysokorychlostní železniční trati. Jsou to koridory situované ve 
veřejném zájmu a podmiňující rozvoj metropolitní oblasti Brna. Stávající dopravní spojení 
Popovic a Brna nebude dotčeno a železniční zastávka Popovice bude ponechána. 

- (6) 

Návrh ÚP Popovice je řešen tak, aby neměl zásadní vliv na životní prostředí v řešeném území. 
Stávající zdroje hluku - koridory nadmístních dopravních tahů se nacházejí mimo souvislou 
zástavbu obce, v dostatečné vzdálenosti. V dosud platném ÚP Popovice byla nová zástavba ve 
směru k železniční trati vymezena s ohledem na její hlukové pásmo (dle studie Ing. 
Donaťákové z r. 2006 je hygienický limit 50dB pro chráněné venkovní prostory staveb 
prokazatelně dodržen ve vzdálenosti min. 165m od osy krajní koleje v přímé půdorysné 
vzdálenosti). 

Nový návrh propojení D52 a D2 (Jižní tangenta) počítá v úseku přibližujícím se zástavbě obce 
s realizací protihlukových stěn. U samostatných rodinných domů, umístěných v blízkosti 
železniční trati (i budoucí VRT), ke kterým se oproti stávající trase R52 přibližuje i vedení trasy 
jižní tangenty bude dle zpracované “TES D52 Brno, jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ 
jednodušší výkup objektů a zrušení funkce bydlení. 

V území s převahou přírodních hodnot (jihovýchodní část řešeného území) nejsou novým ÚP 
Popovice navrhovány žádné změny. V severovýchodní části řešeného území překonává jižní 
tangenta nivu řeky Bobravy mostním objektem, viz TES PK Ossendorf z 12/2020). 

- (7) 

Situování budoucích dopravních koridorů dle nadřazené územně plánovací dokumentace je 
navázáno většinou na koridory stávající. Nové je trasování jižní tangenty (propojení D52 a D2), 
která je vedena severovýchodně zástavby Popovic přes území nivy řeky Bobravy. Na dopravní 
řešení byla firmou PK Ossendorf s.r.o. zpracována podrobnější dokumentace a to Technicko 
ekonomická studie z prosince 2020. Studií byly prověřeny parametry procházejících 
multimodálních koridorů pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení 
Jihomoravského kraje s dalšími evropskými regiony. 

- (8) 

a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných 
infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje v návaznosti na 
plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy; v návrhu ÚP Popovic je zkvalitnění 
krajské dopravní infrastruktury provázáno s dopravou celostátního charakteru. Přínosem je 
intenzifikace dopravních tras a předpokládané zrychlení dopravy. 

b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, zejména 
optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro každodenní 
i rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě; - v návrhu ÚP Popovic je 
zkvalitnění železniční infrastruktury provázáno s dopravou celostátního charakteru (VRT). 
Integrovaný dopravní systém není měněn a také individuální doprava nedoznává podstatných 
změn. Zastávka na železniční trati je pro osobní dopravu respektována. 

c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu 
jako alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu rozvoje 
infrastruktury pro rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a center 
cestovního ruchu a rekreace; - v návrhu ÚP Popovic je respektován současný stav individuální 
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cyklistické dopravy včetně nadmístních tras, vedených po levém břehu řeky Svratky (v k.ú. 
Rebešovice). 

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj integrovaného dopravního systému, zejména při 
zajišťování dostupnosti pracovních a obslužných center v systému osídlení kraje a posilování 
vzájemných vazeb jednotlivých dopravních modů v uzlech systému. - v návrhu ÚP Popovic není 
Integrovaný dopravní systém JMK měněn. 

- (9) 

V návrhu ÚP Popovice jsou respektovány stávající trasy inženýrských sítí. Dle TES PK Ossendorf 
s.r.o. z 12/2020 dojde při realizaci dopravních staveb k částečným přeložkám vodovodů, STL 
plynovodů a vedení VN. Vodovody a kanalizace vč. ČOV Popovice jsou převzaty z ÚAP ORP 
Židlochovice a v rámci návrhu veřejných prostranství budou doplněny o navrhované trasy. 

- (10) 

V návrhu ÚP Popovice jsou doplněny nadmístní dopravní koridory. Jejich řešením v TES PK 
Ossendorf z 12/2020, která je návrhem ÚP Popovice respektována, nedojde z výraznému 
zhoršení zprůchodnění a fragmentace krajiny. Křížení silnic je řešeno mimoúrovňově a přechody 
vodních toků v nivě dostatečně dlouhými mostními objekty (a to již mimo řešené území – jižní 
tangenta přechází biokoridor podél Bobravy). 

- (11) 

V návrhu ÚP Popovice, které jsou malou obcí (cca 350 obyvatel) jsou doplněny plochy 
občanského vybavení jen pro možnost výstavby nové mateřské školky, v současné době je 
v objektu Obecního úřadu provozována Dětská skupina. Základní vybavenost a služby je možno 
rozvíjet také v zástavbě, kde plochy BV a omezeně i BI umožňují přiměřené doplnění o základní 
občanské vybavení dle regulativů pro plochy RZV. Občanské vybavení je dále saturováno mimo 
obec: v Rajhradě, Modřicích, Židlochovicích a v krajském městě Brně a to více než dostatečně. 

- (12) 

Návrh ÚP Popovice vytváří územní podmínky pro zlepšení kvality životního prostředí a ochranu 
zdraví lidí, územní plán vymezuje systém sídelní zeleně, plochy zahrad a sadů a plochy smíšené 
nezastavěného území, kteréžto zkvalitňují životní prostředí v zastavěném území a zastavitelných 
plochách a vytváří přechod sídla do krajiny. Záměry s potenciálním negativním vlivem na okolní 
plochy (dopravní koridory) jsou umísťovány v dostatečném odstupu od ploch pro bydlení 
a v podrobnějším řešení jsou navržena protihluková opatření (protihlukové stěny u dálnice). 

- (14) 

Návrh ÚP Popovice podporuje péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty obce, které vytvářejí 
charakteristické znaky řešeného území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva 
k území obce. Územní plán vymezuje prvky ÚSES, stanovením podmínek pro využití ploch 
v nezastavěném území přispívá k ochraně přírodních hodnot, chrání civilizační hodnoty území, 
neumísťuje žádné záměry které by negativně ovlivnily kulturní, přírodní a civilizační hodnoty 
území, je chráněna a návrhem doplněna zeleň okolo řeky Svratky, čímž se chrání přírodní 
hodnota významného krajinného prvku, civilizační hodnoty, zejména dopravní stavby železnice 
a dálnice jsou respektovány včetně rozvojových potřeb nadmístní dopravy. 

Ochrana stávajících hodnot je zajištěna také formou regulativů pro plochy s rozdílným 
způsobem využití území. 
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- (15) 

Návrh ÚP Popovice respektuje převážně zemědělskou funkci okolní krajiny, jsou navrženy 
plochy pro rozvoj zemědělských aktivit v zástavbě obce. historická část zástavby je vymezena 
jako bydlení venkovské. 

- (16) 

a) Návrh ÚP Popovice vytváří územní podmínky pro zabezpečení kvality života obyvatel 
a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, 
podpořit příznivá urbanistická a architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné 
zeleně a zachování prostupnosti krajiny. 

b) Návrh ÚP Popovice vytváření územní podmínky pro přednostní využití ploch a objektů 
vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů před výstavbou ve volné krajině. 

c) Návrh ÚP Popovice vytváří územní podmínky pro zachování a zhodnocení stávající zástavby - 
stávající zástavba je respektována a je navrženo její přiměřené doplnění o nové zastavitelné 
plochy v centru obce je navržena přestavba objektů venkovského bydlení. Asanace jsou nutné 
pouze v koridorech nadmístní dopravy (např. je navržena asanace ČSPH a objektů Správy 
a údržby silnic, které nelze z technických důvodů do řešení dopravy začlenit. 

d) Návrh ÚP Popovice vytváří územní podmínky pro rozvoj nepobytové rekreace a turistiky na 
území obce, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v dotčeném 
území a s využitím kulturního i přírodního potenciálu území při zachování a rozvoji jeho hodnot 
– obcí prochází turistická stezka s odbočkou k oplocené Rajhradské bažantnici, respektováno. 

- (17) 

a) Návrh ÚP Popovice vytváření územní podmínky pro zajištění územních nároků pro rozvoj 
podnikání, služeb a veřejné infrastruktury v sídlech, - respektováno přiměřeně, s ohledem na 
limity využití území. 

b) Návrh ÚP Popovice vytváří územní podmínky pro zachování přírodních a krajinných hodnot 
v území a zajištění kvalitního životního a obytného prostředí – veškeré hodnoty jsou 
respektovány. 

- (18) 

Návrh ÚP Popovice respektuje limity využití území, spojené se záplavami podél toků Svratky 
a Bobravy. Do vymezených aktivních zón záplavového území nenavrhuje novou zástavbu. 
Z nadmístní ÚPD přebírá situování poldru severně toku Bobravy. 

- (19) 
Návrh ÚP Popovice vytváří územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních 
energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie, jsou stanoveny podmínky využití, 
které sice znemožňují výstavbu rozsáhlých fotovoltaických elektráren kdekoliv na 
nezastavěném území a ochraňují tak krajinný ráz a zemědělskou půdu, na střechách budov je 
však umísťování fotovoltaiky umožněno a to mimo pohledově exponované plochy. 

- (21) 
Návrh ÚP Popovice vytváří územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku 
(zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména 
z hlediska zájmů obrany státu a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou 
událostí způsobenou činností člověka. Z tohoto důvodu jsou vymezeny návrhové plochy 
a koridory silniční dopravy, které v budoucnu zkrátí vzdálenosti a dojezdové časy složek IZS, 
je navrženo doplnění technické infrastruktury, zejména vodovodu, který bude zaokruhován 
a je požadováno zajistit dostatečné množství požární vody, požadavky ochrany obyvatelstva 
jsou řešeny v kap. B.12 odůvodnění návrhu ÚP. 
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F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

V územně analytických podkladech jsou všechny pilíře udržitelného rozvoje hodnoceny kladně, 
přičemž vyváženost územních podmínek je hodnocena jako velmi dobrá, území lze považovat za 
relativně stabilní, bez zásadních problémů. 

Dílčí nedostatky částečně řeší návrh územního plánu, což má vliv na vyhodnocení všech tří 
sledovaných pilířů, které se udržuje či mírně vylepšuje. Vyváženost územních podmínek zůstává velmi 
dobrá. 

Lze konstatovat, že některé rozvojové plochy vytváří předpoklad pro řešení některých problémů území 
(eliminaci eroze a zvýšení přirozené retence srážkových vod). Zastavitelné plochy generují určité slabé 
stránky a hrozby – jedná se však zejména o faktory, které nelze při zachování stavebního rozvoje 
zcela eliminovat – zábory ZPF, snížení retenčních schopností území apod.. Vždy jsou však zváženy 
přínosy a rizika, případně jsou navržena kompenzační opatření (např.: zábory jsou navrhovány ve 
vazbě na stávající zástavbu a jsou zahrnuty zejména plochy vymezené v dosavadní platné ÚPD, 
v maximální možné míře ve vazbě na zastavěné území, byť na půdách vysoké bonity. Je též určen 
podíl nezpevněných ploch na pozemku, který by měl zajistit dostatečné zasakování srážkových vod). 

Celkově lze říci, že návrh územního plánu Popovice bude mít při realizaci navrhovaných 
opatření pozitivní dopad na udržitelný rozvoj správního území obce Popovice, bude 
udržena kvalita všech sledovaných pilířů a udržena vyváženost územních podmínek. 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky 2008, ve znění Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 
a č. 5 

 ČOV – čistírna odpadních vod, 

 ORP – obec s rozšířenou působností, 

 ÚAP – územně analytické podklady, 

 ÚP – územní plán, 

 ÚPD – územně plánovací dokumentace, 

 ÚSES – územní systém ekologické stability, 

 ZPF – zemědělský půdní fond, 

 ZÚ – zastavěné území, 

 ZÚR JMK– Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 


