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Odůvodnění pořizovatele - součást odůvodnění ÚP Popovice 
 

1. Údaje o způsobu pořízení 

Zastupitelstvo obce Popovice (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 27.3.2017 rozhodlo o pořízení Územního 

plánu Popovice (dále jen ÚP) – usnesení č.1., 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 Františka Maxiána. 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 18.4.2017. 

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 3.5.2018, 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 3.5.2018 pořizovatel oznámil Veřejnou vyhláškou  ( č.j. 

OÚPSÚ/6648/2017-7-8)  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 4.5.2018. Lhůta 

30dnů uplynula 4.6.2018. 

Obě veřejné vyhlášky byly doručeny 19.5.2018, svěšeny byly 5.6.2018,  lhůta dle § 47 odst.2 pro 

uplatnění písemných připomínek uplynula 4.6.2018. 

 

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 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 SPU225103/2018/Lně 10.5.2018 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 MPO 32095/2018 11.5.2018 

Ministerstvo obrany, SEM-OUZ, Tychonova 1, 160 01 Praha 83057/2018-1150OÚZ-BR 15.5.2018 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM28256/2018/BM/HOK 28.5.2018 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-2-62/2018 31.5.2018 

Ministerstvo dopravy, nábřeží  Ludvíka Svobody 1222/12, 110 

12 Praha 1 288/2018-910-UPR/2 31.5.2018 

MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, Masarykova 100, 667 01 

Židlochovice OŽPSÚ/8408/2018/KG 7.6.2018 

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

140 21 Praha 4 MV-52748-4/OSM-2018 14.6.2018 

   

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 jako příslušný úřad: 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 64388/2018 1.6.2018 

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

opravené stanovisko JMK 91867/2018 25.6.2018 
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Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný orgán 

ochrany přírody: 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 70342/2018 21.5.2018 

Ve svém stanovisku č.j. JMK 70342/2018 , které je součástí koordinovaného stanoviska, neuplatnil 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, jako příslušný úřad,  požadavek na posouzení změny územního 

plánu z hlediska vlivů na životní prostředí. Pořizovatel následně upravil v návrh zadání, kdy 

nedopatřením došlo, k tomu, že v kapitole H návrhu zadání bylo uvedeno „ zastavitelné plochy 

nebudou rozšiřovány významným způsobem mimo zastavěné území a mimo plochy vy době zadání 

platným ÚPNSÚ Popovice. V návrhu zadání ÚP Popovice v  kapitole 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, v části A.3.1. Požadavky obce v bodě h) je však uvedeno „ 

prověřit možnost rozšíření plochy výroby a skladů pozemky p.č. 326; 333/6 – 333/15,333/34 – 333/39; 333/41; 

333/42; 334; 347/1; 347/3 – 347/18; 348/1; 348/5 a 1133“ (tato plocha činí cca7,5 ha). Na základě této zjištěné 

neshody v návrhu zadání, pořizovatel požádal a úpravu výše uvedeného stanoviska.  V opraveném stanovisku 

byl uplatněn požadavek na zpracování SEA vyhodnocení ÚP Popovice. 

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 

Ing. David Navrátil, nar. 6.4.1979, Popovice 130, 664 61 Rajhrad  28.5.2022 

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

33, 612 54 Brno 000811/11300/2018 28.5.2018 

Správa železniční dopravní cesty, generální ředitelství, Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1 31152/2018-SŽDC-GŘ-026 30.5.2018 

 

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 4.5.2018 do 5.6.2018. 

Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími 

za toto zveřejnění přímo na svěšených veřejných vyhláškách. Pořizovatel překontroloval toto 

zveřejnění dne 4.5.2018, pořídil snímek webových stránek a založil ho do spisu. 

Pořizovatel průběžně vyhodnocoval výsledky projednání. S tímto vyhodnocením seznámil určeného 

zastupitele, ve spolupráci s ním upravil dle výsledků projednání návrh zadání ÚP a 25.9.2018 jej 

předložil zastupitelstvu obce ke schválení. 

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.  

21.8.2019 pořizovatel upozorni Obec Popovice, že dle § 56 stavebního zákona, je-li při zpracování a 

projednávání návrhu zadání nebo návrhu územního plánu překročena lhůta 1 roku od předchozího 

rozhodnutí zastupitelstva obce, a činnost pořizovatele je zajišťována podle § 6 odst. 1 písm. c) nebo 

podle § 6 odst. 2, je pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce, pro 

kterou je územní plán pořizován, návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu, 

pokud zastupitelstvo obce při zadání územního plánu neurčí delší lhůtu. V zadání územního plánu 

delší lhůta určena nebyla. Je tedy zapotřebí rozhodnout o dalším postupu a to, zda bude obec 

pokračovat v pořizování územního plánu nebo pořizování ukončí, případně nechá vypracovat nový 

návrh zadání. 

Dne 9.9.2019 obdržel pořizovatel odpověď určeného zastupitele, že ZO jedná o návrhu územního 

plánu spolu s výpisem ze zasedání ZO, konaného dne 26.11.2018, na kterém v bodě 8) byla schválena 

starostka Daniela Fialová jako osoba pro zastupování obce Popovice při spolupráci s pořizovatelem na 

pořízení Územního plánu Popovice a zároveň tímto ruší pana Františka Maxiána tímto pověřením. 
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8.9.2020 obdržel pořizovatel výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.6.2020. 

Usnesení č. Z16/2020/8 zastupitelstvo obce Popovice schválilo návrh zadání Územního plánu 

Popovice včetně bodu A.2.3.w, v němž je stanoveno, že některé části územního plánu budou 

obsahovat prvky regulačního plánu. 

Dne 2.2.2019 obdržel pořizovatel e-mailem sdělení, ve kterém bylo oznámeno, že jako zhotovitel 

nového územního plánu byla vybrána Ing.arch. Jana Benešová, Atelier Urbi. Následně pak 4.2.2021 

výpis z usnesení ze zasedání ZO ze dne 20.1.2021, kdy pod číslem usnesení Z20/2021/3 zastupitelstvo 

obce schválilo nabídku od paní Ing. arch. Jany Benešové – Atelier URBI jako zhotovitele ÚPD. 

17.2.2019 pořizovatel předal zhotoviteli schválené zadání ÚP Popovice a vyhodnocení projednání 

návrhu zadání. 

7.10.2021  obdržel pořizovatel Návrh Územního plánu Popovice. Tato ÚPD byla předána 2x v 

tištěném vyhotovení + 1x v elektronické podobě na CD.  

11.10.2021 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). 

 

Dne 11.10.2021 pořizovatel v souladu s §50 odst. (2) stavebního zákona oznámil sdělením č.j. 

OŽPSÚ/6648/2017-7-49 místo a dobu konání společného jednání o návrhu ÚP Popovice a 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území  jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, 

obci Přísnotice a sousedním obcím, .Ve stejném termínu  pod číslem jednacím OŽPSÚ/6648/2017-7-

51  bylo toto oznámeno jednotlivě oprávněným investorům.  

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

stanoveno na 10.11.2021 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 11.10.2021, lhůta dle §50 odst. (2) 15 dnů přede konáním společného jednání byla tedy 

splněna. 

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

rozvoj území veřejnou vyhláškou. ( č.j. OŽPSÚ/6648/2017-7-50), 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 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 12.10.2021 vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních 

deskách pořizovatele a obce Popovice 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 10.11.2021 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 615291/2021 29.10.2021 

Krajský úřad Jihomor.kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno – 

koordinované stanovisko JMK172794/2021 8.12.2021 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

KHSJM 

76796/2021/BM/HOK 8.12.2021 

Ministerstvo obrany, SEM,OOUZ, Tychonova 1,Praha6 

119627/2021-1150-

OÚZ-BR 8.12.2021 

Po lhůtě   

MěÚ Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad OŽPSÚ/19013/2021/VK 14.12.2021 

 

 

K návrhu ÚP uplatnily ve lhůtě dle §50 odst.(2) SZ své připomínky tyto sousední obce: 
Statutární město Brno. Městská část Brno Chrlice, Chrlické náměstí 4, 

643 00 Brno MCBCHR/03680/21/Kaš 26.112021 
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Město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice Mod 3608/2021 8.12.2021 

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 955/21/V/2021/001 25.10.2021 

NET4GAS, s.r.o, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 11704/21/OVP/Z 4.11.2021 

Povodí Moravy, s.p Dřevařská 11, 602 00 Brno PM-46148/2021/5203/Ka 18.11.2021 

 

K návrhu ÚP byly ve lhůtě dle § 50 odst.(3) SZ uplatněny tyto připomínky: 

Odesílatel podání: Čísl.jedn.  Datum vydání 

Hana Bílková, Popovice 82,  664 61 Rajhrad, bez data narození  8.11.2021 

Ing. Miroslav Ustohal, nar. 5.4.1970, Rybízová 475/3, 621 00 Brno 

Ing. Eva Ustohalová, nar. 22.9.1971, Rybízová 475/3, 621 00 Brno  10.11.2021 

Hana Bílková,  nar. 13.2.1974, Popovice 82,  664 61 Rajhrad  10.11.2021 

Ing. Rostislav Beneš, nar. 26.1.1952, Popovice 28, 664 61 Rajhrad 

Ludmila Benešová, nar. 26.2.1952, Popovice 28, 664 61 Rajhrad  22.11.2021 

Milan Fiala, nar 18.3.1965, Popovice 29, 664 61 Rajhrad  22.11.2021 

Růžena Vrbková, nar. 19.11.1948, Popovice 73, 664 61 Rajhrad  22.11.2021 

Ing. David Navrátil, nar. 16.4.1979, Popovice 130, 664 61 Rajhrad  24.11.2021 

Ing. David Navrátil, nar. 16.4.1979, Popovice 130, 664 61 Rajhrad  24.11.2021 

Hana Bílková,  nar. 13.2.1974, Popovice 82,  664 61 Rajhrad  24.11.2021 

Jiří Bednář , bez data nerození, Popovice 66, 664 61 Rajhrad  24.112021 

Residence Popovice s.r.o. Lesnická 787/10 Černá Pole, 613 00 Brno v zastoupení 

No-A Architekti s.r.o., Nad přehradou 1369/3, Brno Bystrc 635 00 I4: 107 09 321  26.11.2021 

Jiří Bednář , nar.14.9.1962, Popovice 66, 664 61 Rajhrad -doplnění  8.12.2021 

 

Veřejné vyhlášky byly  na úřední desce pořizovatele a obce vyvěšeny od 12.10.2021, doručeny byly 

27.10.2021 a svěšeny byly 29.11. 2021. 

Zveřejnění vyhlášek  způsobem umožňujícím dálkový přístup  bylo potvrzeno osobami 

zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách.  

4.1.2022 byla podána Žádost o vydání  stanoviska dle § 50 odst. (7) stavebního zákona ke KrÚ JMK  a 

Žádost o vydání stanoviska k návrhu ÚP Popovice 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 

14373/2022)  dne 3.2.2022. Své stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce životního prostředí – Návrh 

územního plánu Popovice (č.j.JMK 17207/2022) uplatni dne 3.2.2022. 

Krú JMK odbor územního plánování a stavebního řádu upozornil na nedostatky předložené ÚPD 

v tom  smyslu, že neposkytuje dostatečné podklady k vydání stanoviska a upozornil pořizovatele ve 

smyslu §50 odst.8 stavebního zákona na to že  lze zahájit řízení o územním plánu až na základě 

potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vypracoval pokyny k zajištění úpravy návrhu dle § 

51 SZ a 20.4.2021 předal tyto pokyny s kopiemi stanovisek dotčených orgánů projektantovi 

k zapracování. Jedním z požadavků bylo rozšíření ploch pro bydlení, k této problematice proběhla dne 

14.6.2022 konzultační schůzka, které se zúčastnili určený zastupitel, projektant, pořizovatel a zástupci 

KrÚ JMK odboru životního prostředí. Upravený návrh ÚP obdržel pořizovatel elektronicky (e-mail) 

dne 15.9.2022. 16.9.2022 pořizovatel požádal podal  na KrÚ JMK odbor územního plánování a 

stavební řád  žádost o potvrzení odstranění nedostatků dle § 50 odst. (8) stavebního zákona. 

Dne 12.10.2022 pořizovatel založil registrační list a provedl zápis do evidence územně plánovací 

činnosti na webových stránkách Ústavu územního rozvoje (dále jen UUR). 

Dne 17.10.2022 obdržel pořizovatel pod č.j. JMK 144274/2022 od KrÚ JMK „Návrh územního plánu 

Popovice – potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků“. Tímto dokumentem bylo upraveno a 

změněno stanovisko KrÚ č.j. JMK 14373/2022 vydané k návrhu ÚP Popovice podle § 50 odst.7 

stavebního zákona. KrÚ potvrdil odstranění nedostatků, na základě tohoto upraveného stanoviska 
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pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zhotovitele k úpravě návrhu ÚP pro 

veřejné projednání, které dne 8.11.2022 zaslal zhotoviteli. 

 

Návrh upravený pro veřejné projednání byl pořizovateli předán 30.11.2022.  V návrhu pro veřejné 

projednání nebyly projektantem barevně odlišeny změny oproti návrhu ÚP, který byl projednáván ve 

společném jednání. Pořizovatel doplnil svou část odůvodnění a 7.1.2022 zahájil řízení o územním 

plánu.  

 

 

 

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/6648/2017-7-83   Městský úřad Židlochovice 

Ze dne:  03.01.2020    Odbor životního prostředí a stavební úřad 

Č. j.: JMK 17207/2022    pracoviště Nádražní 750, Židlochovice 

Sp. Zn: S-JMK 1202/2022 OŽP/Sme 

Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana   Masarykova 100 

Telefon: 541 652 636    667 01 Židlochovice 

Datum: 01.02.2022    (DS) 

 

S T A N  O V I S K O  
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí  

- Návrh územního plánu Popovice 
podle § lOg a § 10Í 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 Popovice Charakter 

a rozsah koncepce: 

Předložený „Návrh územního plánu Popovice" (dále také jen „návrh ÚP") se zabývá komplexně celým 

správním územím obce, tj. katastrálním územím (dále jen „k. ú.) Popovice u Rajhradu a je předkládán 

invariantně. 

Návrh ÚP zachovává historickou urbanistickou strukturu obce při respektování příměstského charakteru sídla. 

Plošný rozvoj obce je navržen úměrně její velikosti, přičemž je výrazně limitován jak přírodními podmínkami 

(především vodními toky Svratkou a Bobravou, resp. |e)Kh záplavovým územím), tak nutností respektovat 

koridory pro realizaci technické a dopravní infrastruktury nadmístního významu, vymezované v nadřazené 

územně plánovací dokumentaci. 

Hlavní rozvíjející se funkcí je dle návrhu ÚP bydlení (Bl - bydlení individuální, BV - bydlení venkovské) a dále 

v přiměřeném rozsahu také plochy poskytující zaměstnanost a občanské vybavení. Bydlení je navrhováno 

rozvíjet především severozápadně (návrhové plochy Z02, Z03, Z04), východně (návrhové plochy Z06, Z07, 

Z08, plocha přestavby P05) a jihozápadně (návrhová plocha Z01) od stávající centrální zástavby obce. Obytný 

potenciál území lze dále navýšit dle regulativů v zastavěném území (ovšem v závislosti na omezení plynoucích 

mj. z vymezených záplavových území). 

Návrh ÚP zachovává stávající plochy občanského vybavení, přičemž umožňuje jejich doplnění formou nové 

návrhové zastavitelné plochy Z09 jihozápadně od stávající zástavby obce, určené pro realizaci mateřské školy. 

Stávající plocha pro sport a tělovýchovu je respektována včetně hřiště pro děti u obecního úřadu. Pro zlepšení 

podmínek pro podnikání jsou vytvořeny podmínky pro případné doplnění stávajících výrobních a skladovacích 

areálů zemědělské výroby (nová návrhová plocha Z10 s funkcí SV - plochy smíšené obytné venkovské při 

severním okraji stávající zástavby obce, nová návrhová plocha s funkcí VD - výroba drobná a služby v 

severozápadním cípu k. ú., nová návrhová plocha Z14s funkcí VZ- plochy výroby zemědělské a lesnické při 

severovýchodním okraji stávající zástavby obce naproti obecnímu úřadu). Nevýrobní služby jsou směrovány do 

ploch v centru obce - drobné řemeslné provozovny a služby mohou vznikat formou soukromého podnikání v 

rámci ploch bydlení, v nichž budou dle návrhu ÚP povolována zařízení bez negativních vlivů na životní 
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prostředí. Plochy zemědělské výroby v obci jsou návrhem ÚP převážně stabilizované, je navrhováno pouze 

mírné rozšíření (viz návrhová plocha Z14). 

Ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, ve znění platných změn (dále také jen „ZÚR JMK") jako 

nadřazené územně plánovací dokumentace je převzato dopravní řešení nadmístních komunikací. Návrhu ÚP tak 

reflektuje záměr přestavby mimoúrovňové křižovatky Popovice, je převzat koridor CNZ-01 pro umístění vedení 

dopravní a související techn. infrastruktury nebo opatření nestavební povahy pro realizaci stavby D52 Jižní 

tangenta a zpřesněn v západní části, kde je zúžen o 200 m (v návrhu ÚP je nově označen CNZ-DS14). Pro 

přestavbu související s návrhem koridoru CNZ-DS14 je navrhována plocha přestavby Pil. 

Dále návrh ÚP přebírá dopravní řešení vysokorychlostní železnice VRT (je převzat koridor CNZ-02, a to beze 

změny, v návrhu ÚP je nově označen CNZ-DZ11). Nové vedení D52/JT vyžaduje úpravu silnice 111/00219 

směr Popovice - přičemž úprava bude zohledňovat i výhledové vedení VRT (úprava je součástí vymezených 

koridorů CNZ-DS14 a CNZ-DZ11). V blízkosti nádraží ČD je navrženo doplnění ploch veřejných prostranství s 

možností parkování, jsou respektovány stabilizované cyklotrasy vč. Eurovelo 9. 

Návrh ÚP také v souladu se ZÚR JMK vymezuje opatření pro snížení nebezpečí záplav na severním okraji 

řešeného území u toku Bobravy, a to zpřesněním koridoru pro realizaci protipovodňových opatření ZÚR JMK - 

vymezuje plochu PGP06 „Opatření na vodním toku Bobrava" pro protipovodňová opatření (v návrhu ÚP je 

zmenšena o plochu pro rozvoj zemědělské výroby Z14 a je vymezena tak, aby nezasahovala do stabilizovaných 

ploch BV a Bl.) 

Součástí koncepce uspořádání krajiny v rámci návrhu ÚP je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným 

způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a 

vytvořením podmínek pro její přiměřené využití. Navrženy jsou proto plochy přírodní NP (založení biocenter) a 

plochy zeleně přírodního charakteru ZP (založení biokoridorů). Zeleň přírodního charakteru (ZP) pak je 

vymezena v místech, kde se jedná o plochy pro doplnění chybějících částí regionálního biokoridoru. 

Z textové části návrhu ÚP vyplývá, že pro potřeby ÚP byl vytvořen zjednodušený plán místního Územního 

systému ekologické stability (ÚSES) v rozsahu předmětného k. ú., který zahrnuje i regionální úroveň, převzatou 

z platné nadřazené dokumentace a zpřesněnou na měřítko územního plánu. Místní úroveň pak doplňuje dle 

přírodních podmínek i řešení v navazujících územích. 

Pokud v území proběhnou komplexní pozemkové úpravy, je možné prvky ÚSES v detailu měnit ( zejména 

prvky v ÚSES v západní části území, kde jde o navržené prvky na ZPF), nicméně koncepce by měly být 

zachována, respektovány by měly být doporučené minimální prostorové požadavky. 

 

Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, k. ú.): 

kraj: Jihomoravský 

okres: Brno-venkov 

obec: Popovice 

k. ú.: Popovice u Rajhradu 

 

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. Pavla Žídková (autorizovaná osoba; osvědčení MŽP ČR č. 094/435/OPVŽ/95,  prodlouženo 

rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16 a MZP/2021/710/4653 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území: 

Ing. arch. Jana Benešová, autorizovaný architekt ČKA č. 1504, Atelier URBI. 

Návrh zadání 

Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Popovice obdržel OŽP formou interního sdělení odboru územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „OÚPSŘ") dne 09.05.2018. 

OŽP uplatnil k Návrhu zadání ÚP v rámci koordinovaného dokumentu č. j. JMK 64388/2018 ze dne 29.05.2018 

v části „A) Stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)" své stanovisko, ve kterém zpracování SEA 

vyhodnocení nepožadoval - s odůvodněním, že návrh zadání ÚP může sice stanovit rámec pro budoucí povolení 

záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu, nicméně s přihlédnutím k charakteru a rozsahu návrhových ploch 

nelze předpokládat významné negativní vlivy návrhu ÚP na životní prostředí. OŽP při této správní úvaze 

vycházel z deklarací návrhu zadání ÚP, ve kterém bylo mj. uvedeno, že (cit.) „zastavitelné plochy nebudou 
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rozšiřovány významným způsobem mimo zastavěné území a mimo plochy vymezené v době zadání platným 

ÚPNSÚ Popovice". OŽP měl proto důvodně za to, že minimalizace dopadů ÚP na životní prostředí, veřejné 

zdraví a pohodu bydlení je možná vhodnou volbou regulativů využití návrhových ploch, při dodržení 

legislativních požadavků na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

Dne 12.06.2018 nicméně OŽP obdržel žádost pořizovatele ÚP ze dne 11.06.2018 (evidována pod č. j. JMK 

84593/2018) o úpravu (resp. přehodnocení) výše citovaného stanoviska, a to z důvodu opravy chyby v původně 

předloženém návrhu zadání ÚP, která měla dle pořizovatele ÚP vliv na správní úvahu OŽP. V této žádosti 

pořizovatel ÚP uvedl, že výše uvedený bod byl v návrhu zadání ÚP ponechán omylem a nebude zahrnut ve 

verzi návrhu zadání ÚP, která bude předkládána zastupitelstvu obce ke schválení. Návrh zadání ÚP, který bude 

předkládán zastupitelstvu obce ke schválení, měl dle pořizovatel ÚP naopak obsahovat požadavek na prověření 

rozšíření stávajících ploch výroby a skladů o cca 7,5 ha. 

Na základě výše uvedené žádosti pořizovatele včetně jejího odůvodnění a doloženého upraveného textu návrhu 

zadání ÚP Popovice podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, OŽP změnil své předchozí dílčí stanovisko 

ze dne 29.05.2018 a stanoviskem č.j. JMK 91867/2018 ze dne 22.6.2018 požadavek na zpracování SEA 

vyhodnocení ÚP uplatnil. 

 

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 doložených 

podkladů své stanovisko v rámci koordinovaného dokumentu č.j. JMK 172794/2021 ze dne 06.12.2021. V 

tomto stanovisku OŽP jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF") uplatnil k 

předloženému návrhu ÚP podmíněně souhlasné stanovisko. Z hlediska dalších zákonů na úseku životního 

prostředí bylo stanovisko bez připomínek. 

Dne 04.01.2022 obdržel OŽP žádost pořizovatele ÚP dle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona o vydání SEA 

stanoviska (evidována pod č. j. JMK 1202/2022), spolu s kopiemi stanovisek dotčených orgánů, připomínek a 

výsledků konzultací obdržených v průběhu dosavadního projednávání návrhu ÚP. 

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. 

K návrhu ÚP byly v průběhu dosavadního projednání uplatněny následující stanoviska dotčených orgánů a 

připomínky veřejnosti, vztahující se k oblasti životního prostředí a veřejného zdraví: 

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také jen „KHS"; stanovisko č. j. 

KHSJM 76796/2021/BO/HOK ze dne 08.12.2021) 

S předloženým návrhem ÚP souhlasí, nicméně požaduje upravit některé pasáže v kapitole „A.6 Stanovení 

podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití..." následovně: 

1) v podkapitole „A.6.3 Základní podmínky využití a prostorového uspořádání zastavěných, zastavitelných 

ploch a ploch přestavby" doplnit u bodu „A.6.3.1 Plochy bydlení" v části „Další podmínky využití" u plochy 

přestavby P05 následující: 

„Bude zohledněna předpokládaná hluková zátěž z plochy VD (výroba drobná a služby) na chráněné prostory 

definované z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které budou umístěny v ploše 

BV, a to v souhrnu kumulativních vlivů tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovených imisních 

hygienických limitů hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými imisními 

hygienickými limity musí být doložen nejpozději v rámci územního řízení." 

2) v podkapitole „A.6.5 Obecné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití" doplnit následující 

text (doplněný text je vyznačen tučně): 

U bodu „Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek" - u první odrážky: 

„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 (z dopravy na pozemních komunikacích, železnici a stacionárních zdrojů hluku) v souhrnu 

kumulativních vlivů nepřekračuje hodnoty stanovených imisních 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 nebo záměrů uvedených v územně plánovací dokumentaci, u kterých lze 

důvodně předpokládat, že budou po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací; ve vyhodnocení 

musí být zhodnocena i reálnost navržených protihlukových opatření." 

U bodu „Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek" - u druhé odrážky: 
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překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné 

prostory a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací 

dokumentaci; při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stabilizované i nově navrhované 

resp. v územně plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními 

předpisy v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; průkaz souladu 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, a to v souhrnu kumulativních 

vlivů; ve vyhodnocení musí být zhodnocena i reálnost navržených protihlukových opatření." 

Dále KHS ve svém stanovisku nad rámec výroku uvádí, že v souvislosti s vymezením dopravního koridoru 

CNZ-DS14 - D52/JT Rajhrad - Chrlice II (D2) a železničního koridoru CNZ-DZ11 - VRT Brno - Břeclav - 

hranice ČR / Rakousko (- Wien) upozorňuje na požadavky vyplývající ze ZÚR JMK, resp. požadavky na úkoly 

pro územní plánování, a to zejména v oblasti zohlednění podmínek minimalizace vlivů na životní prostředí, 

obyvatelstvo a lidské zdraví. Dále uvádí, že ze ZÚR JMK vyplývá nutnost u koridoru dálnice D52/JT zpřesnit a 

vymezit tento koridor s ohledem na optimalizaci trasy v rámci koridoru s cílem mj. minimalizace dopadů na 

obytnou zástavbu a zajistit splnění hlukových limitů. 

V souvislosti s výše uvedeným proto upozorňuje, že (cit.) „v navazujících řízeních dle stavebního zákona, 

zákona o posuzovaní vlivů na životní prostředí atd., bude zohledněn potenciální negativní vliv z těchto koridorů 

v souhrnu kumulativních vlivů s ohledem na chráněné prostory definované právními předpisy na úseku ochrany 

veřejného zdraví (stávající chráněné prostory a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory 

vymezených v územně plánovací dokumentaci). Dodržení imisních hygienických limitů v souhrnu 

kumulativních vlivů, pro stávající chráněné prostory definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného 

zdraví a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory vymezených v územně plánovací dokumentaci, 

musí být prokázáno nejpozději v rámci územního řízení." 

1) V prvním bodě KHS požaduje rozvést podmínky reálného využití návrhové plochy přestavby P05, a to s 

ohledem na blízkost stávající stavové plochy výroby a služeb (VD), která s návrhovou plochou přestavby P05 

přímo sousedí z východní strany a u které lze důvodně předpokládat, že může být zdrojem hluku. Tento možný 

střet byl současně identifikován také zpracovatelkou SEA vyhodnocení, která z tohoto důvodu do návrhu 

požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů 

na životní prostředí SEA vyhodnocení uvedla požadavek na realizaci pásu izolační zeleně při východní 

hranici návrhové plochy přestavby P05. 

OŽP vyhodnotil, že prokázání dodržení veškerých zákonných imisních hygienických limitů (nejen hluku) je 

součástí povolovacích řízení konkrétních staveb a nelze tudíž dostatečně ošetřit v této fázi plánování využití 

území v měřítku podrobnosti ÚP. OŽP nicméně shodně s KHS i se zpracovatelkou SEA vyhodnocení vnímá 

potřebu vhodnou formou pokud možno co nejvíce eliminovat možné střety plynoucí z rozdílného způsobu 

navrhovaného využití plochy P05 (bydlení) a sousedící stavové plochy výroby a skladování. Z tohoto důvodu 

byl požadavek na realizaci pásu izolační zeleně při východním okraji návrhové plochy přestavby P05, 

uvedený v SEA vyhodnocení, převzat do požadavků na řešení ÚP uplatněných tímto SEA stanoviskem 

(požadavek byl přeformulován, při zachování věcného obsahu). 

2) V druhém bodě KHS požaduje rozvést zásady pro ochranu zdravých životních podmínek, které jsou v textové 

části návrhu ÚP zakotveny v odpovídající kapitole „A.6.5. Obecné podmínky pro využití ploch..." formou 

stručných odrážek, a to s odkazem na ust. § 77 odst. 4. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

OŽP vzal tento požadavek KHS na vědomí, nicméně jelikož není orgánem ochrany veřejného zdraví a 

současně se jedná o požadavek doplnění odkazů na omezení plynoucí s obecně platných právních předpisů a 

norem, nereflektoval jej v souladu s dlouhodobým metodickým vedením MŽP v požadavcích na řešení ÚP 

obsažených v tomto SEA stanovisku. 

Ze stejných důvodů nereflektoval OŽP v požadavcích na řešení ÚP obsažených v tomto SEA stanovisku ani 

upozornění KHS obsažené mimo výrokovou část jejího stanoviska. 

• Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí - jako příslušný vodoprávní úřad 

(dále jen „MěÚ - OŽP"; stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v rámci koordinovaného 

dokumentu č. j. JMK OZPSU/19013/2021-2 ze dne 13.12.2021) 

Ve svém stanovisku MěÚ – OŽP; konstatuje, že předmětné k. ú. se nachází v záplavových územích 

významných vodních toků Svratka a Bobrava, mimo aktivní zónu; přičemž část území obce se dle platných map 

povodňového nebezpečí a povodňových rizik nachází v kategorii středního a nízkého ohrožení. S odkazem na 

výše uvedené konstatuje, že na plochách P05, Z06, P09 a Z09 je možná výstavba pouze mimo vyhlášené 

záplavové území. 

Vypořádání OŽP: 
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MěÚ - OŽP ve svém stanovisku konstatuje existenci platných limitů využití území, vycházejících z vymezení 

záplavového území a současně z lokalizace některých nových návrhových ploch a ploch přestavby v plochách se 

zvýšeným povodňovým ohrožením (nízké a střední ohrožení) dle aktuálních Map povodňového nebezpečí, 

ohrožení a povodňových rizik. Z výše uvedeného pak vyplývají omezení daná mj. vodním zákonem a stavebním 

zákonem, která je nutné při reálném využití (zástavbě, ale i při realizaci např. terénních úprav apod.) 

jednotlivých ploch dodržet. MěÚ - OŽP tedy upozorňuje na povinnosti plynoucí z obecně platných právních 

předpisů na úseku ochrany vod a stavebního zákona. 

OŽP současně shledal, že u všech zmíněných návrhových ploch a ploch přestavby, které zasahují do 

záplavového území, je v textové části ÚP v podmínkách jejich využití zakotven požadavek „respektovat 

záplavové území". Pouze u návrhové plochy přestavby P05, která do záplavového území taktéž zasahuje, tento 

požadavek výslovně uveden v návrhu ÚP není. Na střet této plochy přestavby se záplavovým územím a omezení 

z toho plynoucí přitom ve svém vyjádření upozorňuje i Povodí Moravy, s.p. (viz níže). Proto byl do požadavků 

na řešení ÚP tohoto SEA stanoviska zahrnut požadavek na uvedení tohoto regulativu i pro plochu P05. 

OŽP současně touto formou upozorňuje, že ve stanovisku MěÚ - OŽP je zřejmě chybně uvedena plocha 

přestavby „P09". Takto označenou plochu přestavby návrh ÚP neobsahuje. Studiem výkresové části návrhu ÚP 

a srovnáním označení ploch ve vyhlášených záplavových územích má OŽP za to, že se má správně jednat o 

návrhovou plochu přestavby „P08" situovanou při východním okraji zastavěného území obce, jižně od návrhové 

plochy přestavby P05. 
• město Modříce (č. j. Mod 3608/2021 ze dne 24.11.2021 

Ve své připomínce upozorňuje, že aktuálně probíhá zpracovávání Změny č. 1 ÚP Modříce a současně 

požaduje (cit.) „zkoordinovat návrh řešení protipovodňových opatření na vodním toku Bobrava vymezených 

Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje jako POPO6 na k. ú. Popovice s řešením na k. ú. 

Modříce. 

Vypořádání OŽP: 

Překryvná plocha( resp. koridor) „P0P06" je v ÚP vyznačen v souladu se ZÚR JMK, a to za účelem vymezení 

prostoru pro realizaci preventivních přírodě blízkých protipovodňových opatření stavebního i nestavebního 

charakteru, která mohou dle ZÚR JMK vhodně kombinovat zásahy v krajině (zvyšující přirozenou akumulaci a 

zadržení vody v území) s technickými opatřeními snižujícími povodňové průtoky. 

Úkolem pro územní plánování na úrovni podrobnosti předmětného ÚP je přitom dle ZÚR JMK zpřesnit a 

vymezit tuto plochu (koridor) - především v součinnosti se správci vodních toků a dopravní a technické 

infrastruktury; a to s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou funkci a minimalizaci střetů s limity využití 

území (v ZÚR JMK je konkrétně zmíněno „zachování funkcí skladebných prvků ÚSES"). 

Jakékoliv významné negativní ovlivnění prvků ÚSES vymezením POPO6 v navrženém rozsahu a podrobnosti 

ÚP bylo závěry SEA vyhodnocení vyloučeno (viz níže v textu, část „Souhrnná charakteristika vlivů předkládané 

koncepce"). 

OŽP konstatuje, že v obecné rovině zcela jistě platí, že případně uvažovaná (projektovaná) protipovodňová 

opatření na území obce Popovice je žádoucí koordinovat s postupy (resp. s konkrétními projekty) okolních obcí, 

do kterých zasahuje předmětné záplavové území vodního toku (tedy nejenom s městem Modřice). OŽP má 

současně za to, že tato koordinace musí vycházet ze znalosti již konkrétních záměrů (resp. jejich parametrů) - ze 

kterých bude možné usuzovat na konkrétní typy a míru ovlivnění konkrétního území, rozsah dotčeného území 

atd. Lze současně důvodně předpokládat, že konkrétní navržená řešení protipovodňových opatření budou na 

úrovni projektů (neomezujících se nutně hranicemi katastrálních území, hranice správního území konkrétní obce 

atd.) podrobena hodnocení příslušných orgánů - ať již vodoprávních úřadů, orgánů posuzování vlivů na životní 

prostředí atd. 

Z výše uvedených důvodů byl požadavek města Modřice ze strany OŽP zdůrazněn pouze touto formou - 

uvedením v tomto SEA stanovisku; nicméně nebyl promítnut do požadavků na řešení ÚP ve „výrokové části" 

tohoto SEA stanoviska. 
• Povodí Moravy, s.p. (zn. PM-46148/2021/5203/Ka ze dne 18.11.2021) 

Jako správce dotčeného povodí a vodních toků Svratka a Bobrava s předloženým návrhem ÚP souhlasí, 

nicméně požaduje zohlednit následující připomínky (nejedná se o doslovnou citaci): 

1) V ÚP je nutno respektovat stanovené záplavové území. Do záplavového území nebudou umisťovány 

zastavitelné plochy s nadzemními objekty a stavbami; na plochách P08 a P05 je výstavba možná mimo 

záplavové území a v záplavovém území nebudou prováděny terénní úpravy, které by zhoršily odtokové 

poměry. 

2) Protipovodňová opatření (hráze, poldry atp.) požadujeme v ÚP v souladu s § 2 stavebního zákona 

zařadit/vymezit jako veřejně prospěšné stavby, nikoliv jako veřejně prospěšná opatření. 

3)  Rozvojové lokality výstavby je nutno podmínit vybudováním kanalizace jdoucí na veřejnou ČOV. 

Rozvojové plochy výstavby požadujeme odkanalizovat oddílným systémem. Podporujeme odvádění 

splaškových vod veřejnou splaškovou kanalizací k centrálnímu čištění na dostatečně množstevně a 
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látkově kapacitní veřejné mechanicko-biologické ČOV, popř. jejich odvážení k centrálnímu čištění či v 

ojedinělých případech vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových. 

Vypořádání OŽP: 

Ad 1) Povodí Moravy, s. p. de facto uvádí požadavek vyplývající z obecně platných právních předpisů na úseku 

ochrany vod a stavebního zákona. Shodně s vodoprávním úřadem MěÚ Židlochovíce - OŽP konkrétně zmiňuje 

plochy přestavby P05 a P08. OŽP shledal, že pro P05 není v podmínkách využití v textové části návrhu ÚP 

požadavek na respektování záplavového území zakotven. Jedná se sice o požadavek plynoucí ze zákona, 

nicméně u jiných návrhových ploch, zasahujících do záplavového území tento požadavek v textu ÚP uveden je. 

Tento fakt tak může na čitatele neznalého problematiky budit klamný dojem, že reální využití P05 tímto limitem 

využití území zatíženo nijak není a činit tak ÚP zmatečným. 

Jak je již uvedeno výše ve vypořádání k připomínce MěÚ Židlochovíce, byl proto do požadavků na řešení ÚP 

tohoto SEA stanoviska zahrnut požadavek, aby byl pro návrhovou plochu přestavby P05 v textové části ÚP 

zakotven regulativ reflektující existenci záplavového území. 

Ad 2) OŽP není orgánem příslušným k vyhodnocení tohoto požadavku, pouze jej bere na vědomí. 

Ad 3) OŽP není orgánem příslušným k vyhodnocení tohoto požadavku. S vědomím, že vodoprávní úřad obce s 

rozšířenou působností ani vodoprávní úřad krajského úřadu nevznesl v tomto smyslu žádný požadavek, bere jej 

OŽP pouze na vědomí a nijak jej nereflektuje v požadavcích na řešení ÚP obsažených v tomto SEA stanovisku. 

 
III. HODNOCENÍ KONCEPCE 

SEA vyhodnocení návrhu ÚP je zpracováno ve smyslu § lOi 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. 
Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce 
V SEA vyhodnocení, při daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy územně 

plánovací dokumentace, bylo použito souhrnné hodnocení kumulativních a synergických vlivů realizace 

návrhu ÚP a hodnocení vlivů jednotlivých ploch a koridorů (či jejich funkčních skupin) dle jednotlivých 

složek životního prostředí. 

Detailní část hodnocení obsahuje stručnou slovní charakteristiku každé z návrhových ploch či koridorů. 

Hodnocení je provedeno na základě odborného odhadu zpracovatelky SEA vyhodnocení pouze slovně, není 

tedy využito srovnání jednotlivých vlivů tabelární formou. 
Zpracovatelka v SEA vyhodnocení konstatuje, že není-li v textu SEA vyhodnocení výslovně uvedeno 

jinak, jsou vlivy jednotlivých ploch a koridorů na ovzduší, vodu a půdu považovány za nevýznamné. 

Současně však upozorňuje, že tyto vlivy mají ale kumulativní charakter a jako takové jsou v rámci SEA 

vyhodnocení hodnoceny souborně za celou koncepci. Jedná se zejména o vlivy na: 

• ovzduší (zejména z důvodu vytápění jednotlivých staveb a také předpokládaného postupného navýšení 

obslužné dopravy), 

• půdu (z důvodu potřeby záboru půdy pro realizaci staveb v navrhovaných zastavitelných plochách), 

 hlukovou situaci (z důvodu předpokládaného navýšení obslužné dopravy, přestože se bude jednat převážně o 

dopravu osobní), 

 změnu odtokových poměrů srážkových vod (z důvodu zastavění nebo zpevnění nové výměry dosud volných 

pozemků, z nichž budou dešťové vody odváděny přes retenci nebo do vsaku), 

 zvýšené nároky na odběry pitné vody a produkci splaškových vod, 

nároky na odběry elektrické energie, zemního plynu nebo jiných paliv 

Ze SEA vyhodnocení vyplynuly následující předpoklady ovlivnění jednotlivých aspektů (resp. složek) životního 
prostředí, obyvatelstva a krajiny (nejedná se o doslovnou citaci); 
půda 

Vlivy z hlediska záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nenastanou (kromě dotčení 0,1 ha pro koridor 

CNU-DS14 pro D52, jehož reálný zábor bude ještě dál zpřesněn, přičemž lze předpokládat, že nakonec 

pravděpodobně vůbec nenastane). 

Návrh ÚP se dotýká cca 20 ha zemědělského půdního fondu v celém řešeném území. Prakticky ve všech 

případech se jedná o půdy vyšší bonity (v I. a II. třídě ochrany), navrhovány jsou nicméně především plochy 

převzaté z platného ÚP a současně ve správním území obce nejsou k dispozici půdy nižší bonity, které by bylo 

možné využít pro další rozvoj. 

Kromě úbytku zemědělské půdy může mít zastavění dosud volných ploch negativní vliv i na organizaci 

obhospodařování ZPF, vznik zbytkových ploch s obtížným přístupem, zrychlení odtoku dešťových vod a 

potenciální riziko vzniku bleskových povodní. To platí pro zastavitelné plochy, u nezastavitelných ploch není 

zábor půdy vyhodnocován, protože sice nelze půdu obhospodařovat, ale nedochází k jejímu zničení a její 

mimoprodukční funkce zůstávají zachovány. 
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ÚSES 
Návrh ÚP má pozitivní vliv na ÚSES lokální i vyšší úrovně. Prvky ÚSES jsou návrhem ÚP upřesněny v 
potřebných parametrech, jsou stabilizovány a v chybějících parametrech doplněny, jsou respektovány prvky 
vyššího ÚSES zakreslené v ZÚR JMK. Žádná z ploch není s prvky ÚSES v kolizi, neomezuje významným 
způsobem jejich funkčnost a průchodnost krajinou. 

flóra, fauna, ekosystémy, Natura 2000, zvláště chráněná území 
Uplatnění navržených ploch a koridorů nepřináší významné vlivy na flóru, faunu a ekosystémy. Poškození 

zvláště chráněných druhů se nepředpokládá. Žádná z ploch a koridorů nemá významný negativní vliv na lokality 

soustavy Natura 2000 ani na zvláště chráněná území. 

 
dopravní zatížení, kvalita ovzduší, klima, hluk, vlivy na zdraví 
Realizace navrhovaných ploch bude mít kumulativní charakter se stávající dopravní zátěží území, bude docházet 

i ke kumulaci a synergickému působení hlukové a imisní zátěže z jednotlivých ploch. 

Přestože většinou mají jednotlivé plochy samy o sobě pouze nevýznamné, zanedbatelné či malé vlivy na 

jednotlivé složky životního prostředí, dojde při jejich postupném naplňování k nárůstu dopravní zátěže 

související s rostoucím počtem osob v řešeném území vlastnících dopravní prostředek. Tím se současně mírně 

zvýší i hluková a imisní zátěž v okolí silnic a místních komunikací. 

Naopak uplatnění koridoru pro VRT může dle závěrů SEA vyhodnocení přinést potenciálně nižší intenzity 

dopravy na silniční síti, pokud dojde k převedení části dopravy ze silnic na železnici. Celkové vlivy na hlukovou 

zátěž tak mohou být spíše mírně pozitivní. V oblasti hlukové a imisní zátěže se mohou projevit především 

plochy pro výrobu a skladování, především pak u dopravy spojené s jejich obsluhou. Výměra výrobních ploch je 

ale velmi nízká, navýšení související dopravy proto pravděpodobně nebude významné. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž se projeví zejména u koridoru pro VRT a pro zkapacitnění D52, u 

nichž se současně předpokládá realizace protihlukových opatření. Předpokládá se, že změna zatížení 

obyvatelstva nebude mít vliv dosahující úrovně poškozující zdraví, avšak může místně docházet k obtěžování 

obyvatelstva v přilehlé obytné zástavbě právě z předmětných dopravních koridorů. To bude minimalizováno již 

zmíněnými protihlukovými stěnami. Sledovatelné vlivy na klima dle SEA vyhodnocení v souvislosti s realizací 

návrhu ÚP nenastanou. Celkově lze konstatovat, že koncepce nepřináší vlivy na obyvatelstvo, které by mohly 

vést k poškození veřejného zdraví nad stávající úroveň. 

archeologické a kulturní památky, tradice 

ÚP nebude mít dle SEA vyhodnocení negativní vliv na archeologické a kulturní památky a místní tradice. 

 
krajina 
Pro ochranu krajinného rázu je v podmínkách využití jednotlivých typů ploch v návrhu ÚP stanoveno 

prostorové uspořádání nově navržených ploch - např. maximální výšková hladina či podlažnost nových staveb v 

souladu s charakterem stávající zástavby. Jednotlivé plochy jsou navrženy tak, aby nebylo narušeno harmonické 

měřítko krajiny. 

Z hlediska negativního ovlivnění krajinného rázu území se jeví jako nejvíce problematická realizace navržených 

tras koridoru pro D52, která bude obsahovat i mimoúrovňové křížení. U ostatních ploch včetně koridoru pro 

VRT se negativní vliv na krajinný ráz významně neprojeví. 

 
povrchové a podzemní vody 
Návrh ÚP respektuje požadavky na ochranu povrchových a podzemních vod. Realizace všech ploch ÚP by 

znamenala nárůst spotřeby pitné vody a zvýšenou produkci splaškových i průmyslových odpadních vod, ale jak 

bylo prověřeno, zdroje vody i kapacita ČOV jsou pro tyto účely dostatečné. 

Vzhledem k výše uvedenému nebyly v průběhu SEA vyhodnocení shledány takové významné negativní vlivy, 

které by realizaci návrhu ÚP bránily nebojí výrazně omezovaly. Vliv návrhu ÚP jako celkové koncepce je i při 

zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území akceptovatelný. Za nejzávažnější negativní vliv je 

považován zábor zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. 
 
Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Hodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí bylo zpracovatelkou řešeno na základě jí zjištěných nebo 

předpokládaných kladných a záporných vlivů posuzovaného ÚP na jednotlivé aspekty (složky) životního 

prostředí (biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima), 

obyvatelstvo, lidské zdraví, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a 

archeologického a vlivů na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi. 
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Návrh ÚP byl zpracovatelkou SEA vyhodnocení hodnocen na základě poznatků z orientačního terénního 

průzkumu zájmového území (2020-2021), náhledu do dat nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) a 

zpracování dalších dostupných tištěných a digitálních dat o sledovaném území. 

Porovnáním zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů návrhu ÚP dospěla zpracovatelka 

SEA vyhodnocení k závěru, že (cit.): 

„Zpracovatelka vyhodnocení... na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví navrhuje, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací 

dokumentaci s podmínkami. 

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními nadřazenými 

strategickými dokumenty a koncepcemi. Jednotlivé návrhové plochy i celý územní plán lze z hlediska vlivů 

na životní prostředí doporučit ke schválení za podmínky splnění opatření stanovených v kapitole 8 a 11 

tohoto vyhodnocení." 

 

OŽP současně upozorňuje, že případné vymezení nových ploch ÚP. resp. nových funkčních využití, nezbavuje 

investora/stavebníka konkrétních záměrů vdaných plochách povinnosti postupovat v souladu se zákonem, 

včetně případného vyhodnocení těchto konkrétních záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí (tzv. 

proces projektové EIA). 

 

SEA vyhodnocení obsahuje doporučení následujících opatření pro zlepšení působení ÚP na životní 

prostředí - opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných 

závažných záporných vlivů na životní prostředí: 

 

Vlivy na půdu: Nejsou stanovena opatření nad rámec výrokové části ÚP 

Dopravní zátěž v území: Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP. 

Hluková a imisní zátěž: Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP. Budou realizována 

protihluková opatření podél trasy dopravních staveb v navrhovaných koridorech, vymezená dle podrobnější 

projektové dokumentace. 

Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií: Nejsou navrhována opatření nad rámec 

výrokové části ÚP. 

Změny odtokových poměrů a ochrana vod: Odvádění dešťových vod ze zastavitelných ploch pro podnikatelské 

účely řešit přes vsak nebo retenci. 

Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod: Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP. 

Vliv na flóru, faunu. ÚSES a krajinný ráz včetně vlivů na zvláště chráněná území: Kácení před výstavbou ve 

všech druzích ploch realizovat mimo hnízdní období relevantních druhů ptactva. Kácení dřevin podle možností 

minimalizovat. 

Vlivy na veřejné zdraví: Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP. 

Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů: Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP. 

 
SEA vyhodnocení obsahuje tento návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a 

koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí: 

- návrhová plocha Z14: Zákaz umístění chovu hospodářských zvířat. Uplatnění plochy řešit v koordinaci s 

uplatněním koridor CNZ-POPO6. 

- návrhová plocha přestavby P05: U východního okraje plochy realizovat pás ochranné zeleně 

Zpracovatelka SEA vyhodnocení navrhuje následující monitorovací ukazatele (doslovná citace): 

- Plošné vyjádření změny výměry ZPF a PUPFL 

- Imisní koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenu 

- Změna počtu obyvatel postižených nadlimitní hlukovou zátěží 

- Jakost povrchových vod, stav koryt vodních toků 

- Trendy v zastoupení a územním rozložení přírodních či přírodě blízkých biotopů 

- Míra fragmentace krajiny a její migrační prostupnost 

- Změny ve využití krajiny a s tím související změna ekologické stability 

- Nevhodné zásahy do krajinného rázu 

 
Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 
Na základě „Návrhu územního plánu Popovice" pro společné jednání, jeho SEA vyhodnocení a po posouzení 

obdržených připomínek a stanovisek 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 § lOg a § lOi uvedeného zákona 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
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k návrhu územního plánu Popovice a uplatňuje následující požadavky na jeho řešení 

 

• návrhová plocha přestavby P05: 

- Do ÚP zakotvit regulativ podmiňující reálné využití dané plochy (tj, realizaci zástavby s funkcí bydlení) 

současnou realizací pásu izolační zeleně při její východní hranici, za účelem odclonění od stávající stavové 

plochy s funkcí VD - výroba drobná a služby. 

- Do podmínek využití plochy ve výrokové části ÚP zakotvit požadavek, že při reálném využití dané plochy 

je nezbytné respektovat vyhlášené záplavové území 

 
Odůvodnění: 

Z procesu vyhodnocení vlivů předloženého návrhu ÚP na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že 

návrh ÚP jako celek lze dle závěrů SEA vyhodnocení považovat za akceptovatelný, za předpokladu 

respektování opatření a požadavků uvedených v kapitolách č. 8 a 11 SEA vyhodnocení. 

SEA vyhodnocení přitom v kap. 8 „Navrhovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí" buď nenavrhuje žádná 

opatření jdoucí nad rámec výrokové části ÚP (tj. daná opatření jsou v návrhu ÚP již reflektovaná a zakotvená), 

případně se jedná o opatření odkazující pouze na postupy vyplývající z obecně platných předpisů na úseku 

ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a stavebního zákona a jako taková nebyla v souladu s metodickým 

vedením MŽP do požadavků na řešení ÚP tohoto SEA stanoviska zahrnuta. 

U dvou navrhovaných ploch (Z14, P05) lze dle závěrů SEA vyhodnocení předpokládat významnější dílčí 

negativní vlivy, pro tyto plochy tak byly v rámci kapitoly č. 11 SEA vyhodnocení navrhnuty požadavky z 

hlediska dosažení minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. 

Podmínka navrhovaná pro plochu Z14 znějící „Zákaz umístění chovu hospodářských zvířat. Uplatnění plochy 

řešit v koordinaci s uplatněním koridoru CNZ-POPO6" nicméně nebyla převzata do požadavků na řešení ÚP 

tohoto SEA stanoviska, neboť ji OŽP vyhodnotilo částečně jako nejednoznačnou a současně neodůvodnitelnou. 

OŽP při tomto rozhodnutí vycházel z toho, že užitý termín „chov hospodářských zvířat" je velmi obecný a nijak 

blíže nespecifikuje ani charakter daného chovu {ve smyslu toho, o jaká hospodářská zvířata by se mělo jednat, 

jaký typ chovu/ustájení atp.) ani jeho velikost/kapacitu. S ohledem na výše uvedené proto nelze na úrovni ÚP a 

priori usuzovat na míru případného ovlivnění životního prostředí či zdraví obyvatel a pohody bydlení v okolních 

plochách při realizaci chovu. Potenciální vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví i pohodu bydlení je možné 

posuzovat až na základě znalosti relevantních charakteristik případného konkrétního záměru - a tedy v měřítku 

tzv. „projektového" hodnocení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Druhá část podmínky 

odkazující na nutnost řešit využití plochy v koordinaci s přímo sousedící plochou/resp. koridorem pro realizaci 

přírodě blízkých protipovodňových opatření považuje OŽP za nadbytečnou. Daný koridor byl vymezen na 

základě platných ZÚR JMK a zpřesněn v podrobnosti ÚP, přičemž žádný z dotčených vodoprávních orgánů 

nevznesl v této souvislosti k návrhu ÚP žádné námitky. 

Do požadavků na řešení ÚP tohoto SEA stanoviska byla naopak v přeformulovaném znění, avšak při zachování 

věcného obsahu, převzata SEA vyhodnocením navrhovaná podmínka pro plochu přestavby P05, neboť OŽP se 

plně ztotožňuje se závěry SEA vyhodnocení, které identifikovalo možný střet funkčního využití této plochy s 

přímo navazující stavovou plochou drobné výroby a služeb. 

Nad rámec doporučení SEA vyhodnocení byla do požadavků na řešení ÚP tohoto SEA stanoviska zařazena další 

podmínka pro plochu přestavby P05, a to v reakci na limity využití její části, která se nachází ve vyhlášeném 

záplavovém území. Omezení v plochách záplavového území je sice dáno jinými obecně závaznými právními 

předpisy a jako takové je není třeba uvádět v SEA stanovisku, nicméně vzhledem k tomu, že u ostatních 

návrhových ploch a ploch přestavby je zmínka o tomto omezení přímo zakotvena v textu návrhu ÚP a u plochy 

P05 absentuje, přiklonil se OŽP k tomu názoru, že je žádoucí toto omezení důrazně připomenout i formou SEA 

stanoviska (viz výše - reakce OŽP na připomínky Povodí Moravy, s. p. a stanovisko příslušného vodoprávního 

úřadu MěÚ Židlochovice - OŽP). 

S ohledem na závěry SEA vyhodnocení a výše uvedená fakta lze konstatovat, že navrhovaný ÚP jako celek 

nemá potenciál vyvolat - při respektování zákonných požadavků a požadavků tohoto SEA stanoviska - závažné 

střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví a návrh ÚP lze proto považovat z hlediska vlivu na 

životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. 

OŽP upozorňuje, že zohlednění tohoto stanoviska je třeba řádně okomentovat v příslušné části 

odůvodnění návrhu změny ÚP v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 písm. d) č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 

pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
Stanovisko bylo zohledněno. Územní plán stanovil plochu P05 jako plochu s prvky regulačního plánu. Na 

výkrese č. I/2a je v této ploše vymezena plocha nepřekročitelná pro výstavbu, která je vzdálena 9m od hranice 

s plochou VD. Dále byla stanovena podmínka pro využití plochy P05 a to, že bude zachován v nezastavěné části 

zahrad  pás zeleně v šířce 3m, zároveň bude zohledněna předpokládaná hluková zátěž z plochy VD (výroba a 

drobné služby) na chráněné prostory definované z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky  hluku a 

vibrací. Při umisťování staveb a využití plochy bude respektováno vyhlášené záplavové území – nebudou v něm 

situovány objekty rodinných domů 

 

4. Stanoviska dotčených orgánů dle §50 odst.2 stavebního zákona 

 
Ochrana životního prostředí 

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

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

§ 22 písm. d) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. e) výše uvedeného zákona konstatuje, že nemá k návrhu ÚP ani 

k vyhodnocení  jeho vlivů na životní prostředí připomínky. 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí (tzv. SEA stanovisko) bude vydáno samostatně poté, co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 odst.5 

stavebního zákona OŽP kopie stanovisek a připomínek k problematice životního prostředí. 

Vyhodnocení: 

Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
 

Ochrana životního prostředí 

 zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů § 23odst. 6) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

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 § 23 odst.6) 

(Dotčeným orgánem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona je z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské 

hygienické stanice v ostatních případech) 

Ve svém stanovisku KHSJM 76796/2021/BM/HOK z 8.12.2021 k návrhu dle § 50 odst.2 SZ jako dotčený orgán 

neuplatnila žádné stanovisko z hlediska tohoto zákona. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 77a odst.4 písm. n) v souv. s § 45i odst. 1, § 77a odst. 4 

písm.x)  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů §  77a odst. 4 písm. x)  

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona 

uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu územního plánu Popovice“ a konstatuje, že na základě 

předchozího vyloučení významného vlivu zadání tohoto územního plánu na soustavu Natura 2000 nemá k 

návrhu připomínky.  

Vyhodnocení: 

Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 

Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ,§ 77 odst. 1 písm. q) 

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Po prostudování předloženého návrhu sdělujeme, že nemáme k předložené koncepci žádné 

připomínky. 

V koncepci je řešena ochrana krajinného rázu, v souvislosti s umisťováním a povolováním nových 

staveb, v jednotlivých lokalitách došlo k vymezení maximální výška zástavby, stanoveny byly typy 
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domů (nebudou realizovány bytové domy), situování objektů na jednotlivých parcelách, koeficient 

zeleně. 

Z důvodu snížení rizika eroze, zlepšení retenčních schopností území a zvýšení biodiverzity dojde 

k doplnění chybějících prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES), jejichž 

realizace by sebou přinesla rozčlenění větších ploch polí plochami a liniemi vegetace. 
Vyhodnocení: 

Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 

Ochrana vod 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů § 107 odst. 1 písm. a)  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska  dle § 50 odst. (2):   

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu obce je 

dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad  obce s rozšířenou působností v 

místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Židlochovice OŽP. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán konstatoval, že není věcně a místně příslušný k vydání stanoviska. Dotčeným orgánem 

podle ustanovení § 106 odst. 2 je MěÚ Židlochovice 
 

Ochrana vod 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),  § 106 odst.2 - územní plány obcí mimo těch s rozšířenou 

působností  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Stanovisko vodoprávního úřadu – k předloženému návrhu územního plánu Popovice máme následující 

připomínky: 

Katastrální území obce Popovice se nachází v záplavovém území významného vodního toku Svratka a 

významného vodního toku Bobrava, avšak mimo aktivní zónu. Podle map povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik část území obce se nachází v kategorii středního a nízkého ohrožení. 

Na plochách P05, Z06 a P09 je výstavba možná mimo záplavové území vodních toků. 

Plocha Z09/OV – plocha pro výstavbu mateřské školky na jižním okraji obce- se částečně nachází 

v záplavovém území vodních toků. V mapách povodňového nebezpečí a povodňových rizik je tato 

část zařazena do kategorie středního a nízkého ohrožení, kde je nevhodná výstavba citlivých objektů, 

jako jsou školky, školy,…Výstavba je vždy možná pouze mimo záplavové území. 

Do nových rozvojových ploch rozšířit oddílnou, splaškovou kanalizaci, která bude odvádět splaškové 

vody na intenzifikovanou ČOV. Vždy preferovat hospodaření s dešťovými vodami na pozemcích 

vlastníků staveb pomocí vsakování. Výstavba bude podmíněna vybudováním splaškové kanalizace a 

vodovodu. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán uplatnil stanovisko s podmínkami 
1. vymezení  zastavitelné plochy Z09 OV ( občanské vybavení veřejné), která  je určena pro realizaci mateřské 

školky,  zůstalo beze změny.  Zpracovatel odůvodnil toto vymezení tím, že dle PÚR ČR čl. (26) je možné 

vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 

výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. V případě plochy Z09, která částečně zasahuje do záplavového 

území, to znamená situovat objekt MŠ v severní části pozemku, kam záplavové území nedosahuje. Jiný vhodný 

pozemek ve vlastnictví obce není k dispozici. Plocha je vymezena v návaznosti na stabilizované plochy 

občanského vybavení sportu. Návrh nové plochy je záměrem obce Popovice, za účelem zlepšení dostupnosti 

veřejné infrastruktury pro obyvatele obce související s rozvojem ploch bydlení. Rozvoj veřejného občanského 

vybavení je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 
2. podmínit využití zastavitelných ploch vybudováním splaškové kanalizace a vodovodu – splněno podmínka je 

stanovena v kapitole A.6.4 Obecné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

3. preferovat vsakování dešťových vod na vlastních pozemcích –  splněno viz. kapitola A.4.4.1.2. – 

odkanalizování území.  

 

Ochrana ovzduší 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 2 písm. a) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
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Při zpracování návrhu územního plánu Popovice je nutno postupovat v souladu s 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 

umisťování vyjmenovaných stacionárních zdrojů krajským úřadem (možno využít kompenzační 

opatření) nebo nevyjmenovaných stacionárních zdrojů (kompetence ORP). 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ:  

Dotčený orgán upozornil na nevhodnost těsné 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. Upravená návrh ÚP přesunul nově navrhovanou zastavitelnou lochu Z14 VZ  – plocha 

výroby zemědělské a lesnické z centra obce směrem k vlakové zastávce. Tím byl  eliminován negativní této 

plochy na obytnou zástavbu. Pro využití plochy  přestavby P05 BV, bydlení venkovské, která přímo navazuje na 

stabilizovanou plochu VD ( výroby drobná a služby), stanovil podmínku vytvoření pásu zeleně, který neumožní 

výstavbu v přímé návaznosti na tuto plochu. Na základě výše uvedeného  se má za to, že jsou splněna upozornění 

dotčeného orgánu. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, § 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  OŽP  

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF 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 

s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o  

k Návrhu územního plánu Popovice. 

Souhlasné stanovisko k návrhové ploše Z01 a Z20 je uplatněno za výslovné podmínky, že bude 

urbanisticky dořešena zbytková plocha mezi severním okrajem plochy Z01, východním okrajem plochy 

Z20 a vymezeným zastavěným územím 

Převážná část návrhových ploch je převáděna z dosud platné územně plánovací dokumentace. K těmto plochám 

nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu připomínky,. 

Rozpor se základními zásadami ochrany ZPF nebyl shledán ani u zbývající části nově navrhovaných ploch 

vyjma návrhové plochy Z01 s funkčním využitím BI – bydlení individuální a s ní související návrhové plochy 

Z20 s funkčním využitím PP – veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch, která svým tvarem a 

umístěním vytváří drobnou zbytkovou plochu nevhodného tvaru. Vzhledem k této skutečnosti je souhlasné 

stanovisku uplatněno za výslovné podmínky dořešení této zbytkové plochy. 

Ke koridorům dopravní infrastruktury CNZ-DS14 A CNZ-DZ11 nemá orgán ochrany ZPF připomínky 

Souhlasné stanovisko se v souladu s ust. §4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

vztahuje i na vymezené prvky ÚSES. 

Vyhodnocení: 

Požadavek dotčeného orgánu byl zapracován. 

 

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2 

Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděna podle zvláštních 

předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti ÚPD a územně plánovacích podkladů povinni řídit se 

zásadami této ochrany, 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. Orgány 

ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska k územně plánovací dokumentaci a k návrhu 

vymezení zastavěného území z hlediska ochrany ZPF. Příslušný k vyjádření je Krajský úřad JMK. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán konstatoval, že není věcně příslušný k uplatnění stanoviska dle výše uvedeného zákona.  
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Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm. a) a b) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
OŽP není věcně příslušným orgánem státní správy lesů 
Vyhodnocení: 

Dotčený orgán konstatoval, že není věcně příslušným 

 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,§ 48 odst. 2 písm. b)  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Stanovisko orgánu ochrany lesů – koncepce je možná. 

Vyhodnocení: 
Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko 

 
Ochrana ložisek nerostných surovin 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů § 13 odst. 2  

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu ÚP. 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

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 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Z hlediska působení Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve 

smyslu ustanovení §15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ust. §50 odst.2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

následující stanovisko: 

S návrhem územního plánu souhlasíme. 

Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených 

nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a 

hospodárnému využití nerostného bohatství. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko s návrhem územního plánu. 

 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 481/13,601 42  Brno 2 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu ÚP. 

 

Odpadové hospodářství 

Zákon č. 451/2020 Sb., o odpadech v platném znění § 133 písm. c)  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Ve svém stanovisku KHSJM 76796/2021/BM/HOK z 8.12.2021 k návrhu dle § 50 odst.2 SZ jako dotčený orgán 

neuplatnila žádné stanovisko z hlediska tohoto zákona. 

 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění § 146 odst.1 písm. e)  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

S odpady je nutné nakládat v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, jeho 

prováděcích předpisů a Plánu odpadového hospodářství České republiky. Způsob využití nebo 

odstranění odpadu musí být v souladu s hierarchií způsobu nakládání s odpady uvedené v § 3 zákona o 

odpadech a s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů uvedených v platných Plánech 

odpadového hospodářství ČR. 

Vyhodnocení: 
Dotčený orgán neuplatnil žádné připomínky 
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Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se 

vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

OŽP jako dotčený orgán odpadového hospodářství příslušný dle ust. § 102 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech k předloženému „Návrhu územního plánu Popovice 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. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

 

Ochrana veřejného zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví § 82 odst. 2 písm. i) v souvislosti s § 77, § 82 odst. 2 písm. j)  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
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 „zákon č. 258/2000 Sb."), podle 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 „zákon č. 183/2006 Sb."), v souladu s ustanovením § 2 odst. (2) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád"), k návrhu územního plánu 

nazvaného „Návrh Územního plánu Popovice a Vyhodnocení vlivů územního plánu Popovice na udržitelný rozvoj území" 

zveřejněným pro společné jednání, jehož pořizovatelem je Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 

Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979, uplatňuje 

toto 

s t a n o v i s k o :  

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s 

návrhem územního plánu nazvaným „Návrh Územního plánu Popovice a Vyhodnocení vlivů územního plánu Popovice na 

udržitelný rozvoj území" zveřejněným pro společné jednání na webových stránkách města Židlochovice 
http://vmw.zidlochovice.cz v sekci odbory MěÚ - Odbor životního prostředí a stavební úřad - územní plány obcí - obec 

Popovice 

s o u h l a s í ,  

s tím, že 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 a § 77 odst. (2), (3) a (4) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s 

nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a 

ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a m) zákona č. 183/2006 Sb. KHS JmK 

požaduje upravit v návrhu níže uvedené. 

V textové části návrhu, kapitola A.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití ................................................... doplnit následující: 

1) v podkapitole A.6.3 Základní podmínky využití a prostorového uspořádání zastavěných, zastavitelných ploch a ploch 

přestavby doplnit následující text: 

U bodu A.6.3.1 Plochy bydlení v části „Další podmínky využití" u plochy přestavby P05 doplnit následující: 

„Bude zohledněna předpokládaná hluková zátěž z plochy VD (výroba drobná a služby) na chráněné prostory definované z 

hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které budou umístěny v ploše BV, a to v souhrnu 

kumulativních vlivů tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovených imisních hygienických limitů hluku pro tyto prostory; 

průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými imisními hygienickými limity musí být doložen nejpozději v rámci územního 

řízení. 

2) v podkapitole A.6.5 Obecné podmínky pro využiti ploch s rozdílným způsobem využití doplnit následující text: 

U bodu „Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek" doplnit následující: 

u první odrážky doplnit text, který zní: 

„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 

nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto prostory;" 

o následující text (doplněný text je vyznačen tučně): 

„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 (z 

dopravy na pozemních komunikacích, železnici a stacionárních zdrojů hluku) v souhrnu kumulativních vlivů nepřekračuje 
hodnoty stanovených imisních 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 nebo záměrů uvedených v územně plánovací dokumentaci, u kterých 

lze důvodně předpokládat, že budou po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací; ve vyhodnocení musí být 

zhodnocena i reálnost navržených protihlukových opatření." 

u druhé odrážky doplnit text, který zní: 

http://vmw.zidlochovice.cz/
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„při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stabilizované i nově navrhované resp. v územně plánovací 

dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy v oblasti ochrany zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací," 

o následující text (doplněný text je vyznačen tučně): 

„celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický 

limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat 

chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci; při umisťování nových zdrojů hluku musí být 
respektovány stabilizované i nově navrhované resp. v územně plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory 
definované platnými právními předpisy v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; průkaz souladu 

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, a to v souhrnu kumulativních vlivů; ve 

vyhodnocení musí být zhodnocena i reálnost navržených protihlukových opatření." 

Upozornění 

KHS JmK upozorňuje v souvislosti s vymezením dopravního koridoru CNZ-DS14 - D52/JT Rajhrad - Chrlice II (D2) a 

železničního koridoru CNZ-DZ11 - VRT Brno - Břeclav - hranice ČR / Rakousko (-Wien) na požadavky vyplývající ze 

Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, ve znění všech aktualizací, resp. požadavky na úkoly pro územní 

plánování, a to zejména v oblasti zohlednění podmínek minimalizace vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo a lidské 

zdraví. Dále ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vyplývá nutnost u koridoru dálnice D52/JT zpřesnit a 

vymezit tento koridor s ohledem na optimalizaci trasy v rámci koridoru s cílem mj. minimalizace dopadů na obytnou 

zástavbu a zajistit splnění hlukových limitů. 

V souvislosti svýše uvedeným KHS JmK upozorňuje, že v navazujících řízeních dle stavebního zákona, zákona o 

posuzovaní vlivů na životní prostředí atd., bude zohledněn potenciální negativní vliv z těchto koridorů v souhrnu 

kumulativních vlivů s ohledem na chráněné prostory definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví 

(stávající chráněné prostory a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory vymezených v územně plánovací 

dokumentaci). Dodržení imisních hygienických limitů v souhrnu kumulativních vlivů, pro stávající chráněné prostory 

definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory 

vymezených v územně plánovací dokumentaci, musí být prokázáno nejpozději v rámci územního řízení. 

 Vyhodnocení „ 

Požadavky dotčeného orgánu byly zapracovány viz. kapitola A.6.4 Obecné podmínky pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití 

 

Veterinární správa 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů § 49 odst. 1 písm. j)  

Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého třída č.p. 174,612 00  Brno 12 

Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu.  

 

Památková péče 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů § 29 odst. 2 písm. c)  

Městský úřad Židlochovice, Kancelář tajemníka – prac. státní památkové péče, Masarykova 100, Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Po prověření předložených podkladů orgán PP zjistil, že se změna plánu se  přímo nedotýká kulturních památek 

a památkově chráněných území, jejichž ochrana je v kompetenci MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ.  

Upozorňujeme však, že Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen 

zákon) lze dotčené území klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona.  

Při realizacích, je v případě zásahů do původního terénu, povinností investora oznámit záměr Archeologickému 

ústavu AV ČR Brno – postupovat dle § 21 – 22 zákona. 

Při náhodných archeologických nálezech učiněných mimo archeologický výzkum je nutno postupovat podle § 23 

odst. 2 zákona a podle příslušných platných ustanovení § 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v 

platném znění. 

Vyhodnocení: 
DO souhlasí bez připomínek 

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor reg., odd. památkové péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna 

nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném 

případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a 

památkové péče. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán konstatoval, že nejsou dotčené zájmy, které patří do jeho kompetence. 
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Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů § 40 odst. 2 písm. g) z hlediska 

řešení dálnic a silnic I. třídy  

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

 
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 rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán z hlediska 

řešení  silnic II. a III. třídy uplatňuje 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) 

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. V koordinačním výkresu bude doplněno označení silnic II. a III. třídy 

2. Označení silnic II. a III. třídy bude v návrhu ÚP uváděno ve správném tvaru 

3. V odůvodnění návrhu ÚP bude v kapitole Silniční síť doplněn popis řešení silnice II. a III. třídy. 

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. V koordinačním výkresu musí být doplněno označení silnic II. a III. třídy pro identifikaci silnic II. a III. třídy 

v souladu s textovou částí návrhu ÚP. 

2.  Označení silnic II. a III. třídy musí být v návrhu ÚP uváděno ve správném tvaru v souladu s evidencí silnic a 

dálnic v ČR. Silnice III/42510 je v odůvodnění návrhu ÚP označována v nesprávném tvaru jako silnice 

„III/42520“. 

3. V odůvodnění návrhu ÚP musí být doplněn popis řešení silnic II. a III. třídy. Předložené řešení v návrhu ÚP je 

nedostatečné viz. např. uvedený rozsah popisu silnice II/425 „Beze změny“. V odůvodnění návrhu ÚP musí být 

silnice II. a III. třídy popsány z hlediska jejich dopravního významu dle generelu krajských silnic JMK a  

hlediska jejich případných úprav v šířkovém uspořádání v souladu s Návrhovou kategorizací krajských silnic 

JMK. Dále musí být odstraněny zjevné nesoulady v popisu řešení silnic II. a III. třídy. Podle návrhu má být na 

silnici II/425 napojena místní komunikace v koridoru Z19/PP a u silnice III/42510 se předpokládá napojení na 

II/425 formou okružní křižovatky. Tudíž nelze v popisu II/425 uvádět „beze změny“. Navíc napojení silnice 

II/425 na D52 ev.I/52 bude v rámci Jižní tangenty a přip. i VRT přeloženo. 

KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu ovšem pouze při respektování požadavků uvedených ve 

výroku. Podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným podkladem pro opatření 

obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 

KrÚ JMK OD doporučuje koridor Z19/PP pro záměr dopravního propojení obce Popovice s městem Rajhrad 

upravit a koordinovat s výstupem studie proveditelnosti záměru jižní tangenty 

Vyhodnocení: 

Požadavky byly zapracovány.  

 

Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 4 písm. d , z hlediska řešení silnic II. a III .třídy, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací  

Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu. 

 

Doprava drážní 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů  § 56 písm. d) 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

 
Doprava letecká 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání (živnosten. 

zákon) ve znění pozdějších předpisů § 88 odst. 1 písm. o) ,§ 88 odst. 1 písm. p)  

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
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Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a  ve znění pozdějších předpisů,§ 88 odst. 1 písm. o) v souvislosti s § 87 

odst. 2,§ 88 odst. 1 písm.pt) v souvislosti s § 87 odst. 2  

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odd ochrany úz. zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84,  

Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu 

se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR") a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jako věcně a místně 

příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 

písm. b) stavebního zákona 

stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, 
ve kterém ve veřejném zájmu žádá o doplnění zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace 
před veřejným projednáním. 
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR 
a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 

nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 

ě. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - viz. mapový podklad, ÚAP - jev 82a. V případě kolize může být 

výstavba omezena. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly B.14 Zájmy obrany státu. V grafické části - koordinačním výkresu je zájmové území 
zapracováno a musí být i nadále stabilizováno. 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 

- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 
Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - viz. ÚAP - jev 102a. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic 
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad 
terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit jeho zapracování v textové části návrhu 
územního plánu v Odůvodnění, kapitole B.14 Zájmy obrany státu o výše uvedený podtržený text. V grafické části - 
koordinačním výkresu je zájmové území zapracováno a musí být i nadále stabilizováno. 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb 
podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém správním území umístit a povolit níže 

uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízeni 

- výstavba vedení VN a WN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a 

opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) 

- výstavba objektů a zařizení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, zapracujte do grafické části např. formou následující 
textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z 
hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb". V textové části návrhu územního plánu v Odůvodnění, kapitole B.14 
Zájmy obrany státu je zájmové území zapracováno a musí být i nadále stabilizováno. 

Vyhodnocení: 
Požadavky byly zapracovány  

Do koordinačního výkresu bylo doplněno „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu 

radiolokačního zařízení ministerstva obrany, je tudíž územím pro zajištění obrany a bezpečnosti státu dle § 175 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb.“ Požadavek vydat územní rozhodnutí a povolovat stavby na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany, je informace nadbytečná. V rámci územních řízení je povinností 

vyplývající ze stavebního zákona, resp. jeho prováděcích vyhlášek obstarat stavebníkem veškerá stanoviska 

dotčených orgánů, které mohou být budoucí stavbou či zařízením dotčeny. Požadované stanovisko bude tedy 
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muset být obstaráno vždy, tedy i v případě neuvedení takovéhoto požadavku v územním plánu. I přesto je 

v odůvodnění uveden požadovaný výčet staveb. 

 

Energetika 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 5  

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon), § 16 písm. g  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Orgán ve svém stanovisku k návrhu č.j. MPO 615291/2021 z 22.10.2021  neuplatnil stanovisko z hlediska tohoto 

zákona. 

 

Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ion. záření  (atomový zákon) § 3 odst. 3 písm. y)  

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.e. 9,11000  Praha 1 

Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 

Jelikož orgán uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci 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;  

neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů a  z údajů poskytnutých pro ÚAP na k.ú. obce se žádný této problematiky netýká, ani 

ministerstvo či jím zřízená organizace neposkytlo takovýto údaj o území - nebyl žádným způsobem dotčen veřejný 

zájem chráněný zákonem. 

 

Obrana státu 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru 

,Tychonova 1, Praha 6  

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 6 odst. 1 písm. h) 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Dotčený orgán uplatnil stanovisko č.j. 119627/2021-1150-OÚZ-BR jeho vyhodnocení viz. doprava letecká 

 

Civilní ochrana 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému§ 12 odst. 2 písm. i)  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) v souladu s ustanovením§ 12 odst. 2 

písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou oznámením č.j. OŽPSU/6648/2017-7-

49 ze dne 11.10.2021. 

K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko 

Odůvodnění: 

V dokumentaci  návrhu předmětného ÚP jsou zpracovány námi navržené požadavky ustanovení § 20 vyhlášky 

380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkonů ochrana obyvatelstva. HZS JmK avšak požaduje úpravu textu 

odůvodnění v bodu „B.13.2 požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb….“ na straně 71, 72 a 73 dle požadavků HZS 

JmK uplatněných k návrhu zadání, uvedených ve vyjádření č.j. HSBM-2-62/2018 ze dne 28.5.2018. 

HZS JmK nepředpokládá potřebu řešit v rámci návrhu ÚP Popovice opatření uvedená v § 20 vyhlášky č. 

380/2002 Sb., označené písmeny: b), c), e) f) h). 

Vyhodnocení: 
Požadavky byly zapracovány 

 
Bezpečnost státu 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),§ 175 odst. 1  

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
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Pozemkové úpravy 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách , § 19 písm. c) 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, 

Kotlářská 931/53, 60 200 Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

konstatuje, že připomínky jsou uplatněny z hlediska vlastníka technické infrastruktury. 

 

4. Vyhodnocení připomínek 

Bude doplněno po veřejném projednání 

 

5. Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění 

Bude doplněno po veřejném projednání 

 

 


