
Odůvodnění pořizovatele ÚP Bratčice 
 

1. Údaje o způsobu pořízení 

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

§ 44 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb.- stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ) na 

svém zasedání dne 20. června 2017 (32. zasedání) rozhodlo o pořízení Územního plánu Bratčice (dále jen 

ÚP). O pořízení ÚP požádala obec Bratčice v souladu s § 6 odstavec (1) písmeno c) SZ dne 28. 6. 2017 

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

plánu. ZO druhým bodem tohoto usnesení 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 pana Bc. Jana Buršíka, 

starostu obce. Třetím bodem tohoto usnesení zastupitelstvo schválilo žádost obce o pořízení ÚP úřadem 

územního plánování  - Městským úřadem Židlochovice.  

3.7.2017 založil pořizovatel registrační list a na jeho podkladu vložil data do evidence územně plánovací 

činnosti ČR. 9.11.2017  se konala konzultační schůzka s určeným zastupitelem na přípravě zadání ÚP 

21.11.2017 zpracovat pořizovatel průzkumy rozbory na dle ustanovení § 47 odst. (1) SZ a §11 odst. (1) 

vyhlášky č.500/2006 Sb.. S jejich využitím zpracoval koncept návrhu zadání ÚP dle § 47 odst.(1) SZ a 

přílohy č. 6 vyhlášky č.500/2006 Sb.  a 2.2.2018 jej konzultoval s určeným zastupitelem. 

Projednání návrhu zadání ÚP bylo zahájeno téhož dne, pořizovatel zaslal návrh zadání změny dotčeným 

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

zadání ÚP dle § 47 odst. (2). Zajistil zveřejnění návrhu zadání ÚP a jeho vystavení k veřejnému 

nahlédnutí, a to tak, že veřejnou vyhláškou oznámil, kde bude návrh vystaven k nahlédnutí a 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.  

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

zveřejněn. Dotčené orgány  a sousední obce obdržely návrh zadání ÚP nejpozději 5.2.2018. Lhůta 30dnů 

uplynulo 7.3.2018. 

Obě veřejné vyhlášky byly doručeny 17.2.2018, 15 dnů uplynulo 4.3.2018 (sobota), lhůta dle § 47 odst.2 

pro uplatnění písemných připomínek uplynula 5.3.2018 ( pondělí). 

Ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ nebyl uplatněn žádný podnět sousední obce 

 

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

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

Dotčený orgán: Číslo jednací vyjádření/stanoviska Datum upl. 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor 

životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

JMK 24006/2018 

a jeho oprava 13.2.2018 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Brno, Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno  4RP420/201-523201 7.2.2018 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v 

Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 10076/2018/BM/HOK 26.2.2018 

MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, ŽP, Masarykova 100,  667 01 

Židlochovice OZPSÚ/3185/2018-2 5.3.2018 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 

614 00 Brno HSBM-2-10/2018 5.3.2018 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor úz. 

plánování a st. řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 20054/2018 2.3.2018 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor 

ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 16001 Praha 6, 

80878/2018-1150-OÚZ-BR 

SpMO 5610-84/2018-1150 

28.2.2018 

2x 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 11015 

Praha MPO 10984/2018 7.2.2018 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a 

Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno SBS 03843/2018 8.2.2018 

 

Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska č.j. JMK 20054/2018 uplatnil 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný úřad dle zákona č. 100/2001 Sb. požadavek na 

vyhodnocení vlivů územního plánu Bratčice  na životní prostředí  a jako příslušný orgán ochrany přírody 

vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast dle § 47 odst. (3) stavebního 
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zákona ve znění stavebního zákona platném v době projednávání návrhu zadání. Pořizovatel proto doplnil 

do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. 

 

Ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ byla uplatněna připomínka: 

Odesílatel podání: Č.j.  Datum vydání 

Ing. František Drahonský, 8.7.1970, Hraničářů 1351/3, MIKULOV 

 

2.3.2018 

 

Veřejné vyhlášky byly vyvěšeny: 

Úřední deska: Vyvěšeno od: Svěšeno: 

Pořizovatel 2.2.2018 6.3.2018 

Město Rajhrad 2.2.2018 6.3.2018 

 

Zveřejnění veřejných vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami 

zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. Pořizovatel se ujistil o 

tomto zveřejnění dne 2.2.2018, pořídil snímky webových stránek a založil je do spisu. 

Na základě uplatněných požadavků, stanovisek, připomínek a podnětu pořizovatel  upravil dne 12.3.2018  

návrh zadání a13.3.2018  jej předložil ke konzultaci určenému zastupiteli.14.3.2018 předložil návrh 

zadání ke schválení zastupitelstvu obce a to jej dne 15.3.2018 na svém 43. zasedání schválilo usnesením 

pod bodem 2.  

Zpracovaný návrh územního plánu, vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území včetně 

vyhodnocení vlivu ÚP Bratčice na životní prostředí byly předány pořizovateli dne 27.8.2018. Návrh byl 

zpracován Ing.arch. Barborou Jenčkovou, IČ 64292428, Jugoslávská 75a, Brno; která je subjektem 

oprávněným ke zpracování územně plánovací dokumentace dle § 158 odst. (1) SZ;  jako projektant 

č.autorizace 2872. 

Téhož dne  v souladu s §50 odst. (2) stavebního zákona bylo oznámeno sdělením č.j. 

OZPSU/11158/2018-34 místo a doba konání společného jednání o návrhu ÚP, vyhodnocení jeho vlivů na 

udržitelný rozvoj území jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Bratčice, sousedním 

obcím. Taktéž byly tímto dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne 

společného jednání, které bylo stanoveno na 26.9.2018 a sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou ve 

stejné lhůtě uplatnit připomínky. Jak dotčené orgány, tak sousední obce byly současně upozorněny na to, 

že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Dotčeným orgánům a sousedním 

obcím bylo sdělení doručeno do datových schránek nejpozději 27.8.2018, 15ti denní lhůta dle §50 odst. 

(2) byla tedy splněna (konání společného jednání 11.9.2018).Oprávnění investoři, zapsaní v seznamu 

vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje s působností na k. území Bratčic byli vyrozuměni dle § 

23a o tomto úkonu pořizovatele 27.8.2018. 29.8.2018 byl krajským úřadem převzat návrh ÚP a  

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro posouzení podle § 50 odstavce (5) a (7) stavebního 

zákona.  

Pořizovatel doručil 12.9.2018 ( vyvěšena 28.8.2018) návrh ÚP a  vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území veřejnou vyhláškou (č.j. OZPSU/11158/2017-36), v níž upozornil, že do 30 dnů ode dne doručení 

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

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

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

webových stránkách města Židlochovice. 

Pořizovatel uveřejnil návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 

Židlochovice 28.8.2018 a  prověřil dne 29. a 30.8.2018  vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických 

úředních deskách pořizovatele a obce Bratčice a snímky úředních desek vložil do spisu. O kontrole 

vyvěšení veřejných vyhlášek a zveřejnění návrhu učinil záznam do spisu. 

11.9.2018 byla do EUPČ vložena data o schválení zadání zastupitelstvem obce. 

Společné jednání se uskutečnilo 26.9. 2018 a byl z něj pořízen záznam. Lhůta pro uplatnění stanovisek 

dotčených orgánů uplynula 26.10.2018 a 30ti denní lhůta k uplatnění písemné připomínky uplynula dle 

§50 odst. (3)  a § 40 zákona 500/2004 Sb. správní řád  pondělkem 12.10.2018. 

 

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

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum podání 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 

územních zájmů, Tychonova 1, 16001 Praha 6, 

85855/2018-1150-OÚZ-BR 

SpMO 5610-826/2018-1150 

25.10.2018 

 

Ministerstvo obrany, Svatoplukova 94, 615 00 Brno-Židenice 74-523/2016-8201 29.7.2016 
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Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 SPU 398497/2018 6.9.2018 

Krajská hygienická stanice Jmk, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM46626/2018/BM/HOK 10.9.2018 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 HSBM-2-158/2018 17.8.2016 

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 939/3, 17000  Praha 7 MV-99847-4/OSM-2018 18.10.2018 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,  

Cejl 13, 601 42 Brno SBS 26976/2018 3.9.2018 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 11015 Praha MPO 63670/2018 18.9.2018 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor územního 

plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 123048/2018 16.10.2018 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor životního 

prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 145394/2018 19.10.2018 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor dopravy, 

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 145395/2018 24.10.2018 

 

Připomínky k návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ tyto subjekty: 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum podání 

Michal Lenhart, 30.12.1981, 664 67 Syrovice 57   16144/2018  (MěÚ Židlochovice) 5.9.2018 

Obec Bratčice, určený zastupitel 17647/2018 (MěÚ Židlochovice) 3.10.2018 

Obec Bratčice, určený zastupitel 18236/2018 (MěÚ Židlochovice) 11.10.2018 

Ing. František Drahonský, 8.7.1970, Hraničářů 1351/3, MIKULOV 17957/2018  (MěÚ Židlochovice) 5.10.2018 

Marcela Jakšová, nar.31.12.1964,Bratčice č.p.241, 664 67 18161/2016  (MěÚ Židlochovice) 10.10.2018 

 

Po lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ uplatnili u města Rajhrad svá vyjádření tyto subjekty: 

Obec Bratčice, určený zastupitel 

19511/2018  

(MěÚ Židlochovice) 31.10.2018 

 

Veřejné vyhlášky byly vyvěšeny: 

Úřední deska: Vyvěšeno od: Doručeno: Svěšeno: 

Pořizovatel 28.8.2018 12.9.2018 15.10.2018 

Obec Rajhrad 28.8.2018 12.9.2018 15.10.2018 

 

Zveřejnění veřejných vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami 

zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. 

Dne 4.10.2018 bylo obci zasláno „sdělení k určenému zastupiteli“ po volbách do obecních zastupitelstev 

2018. Jako určený zastupitel byl usnesením z 1. zasedání ZO 17.10.2022 potvrzen Bc. Jan Buršík. 

Jelikož stanovisko KrÚ jako dotčeného orgánu z hlediska ochrany ZPF bylo nesouhlasné  a to zejména 

z důvodu nedostatečně odůvodněné potřeby zastavitelných ploch, byl orgán na základě návrhu na 

doplnění textu i odůvodnění požádán dne 4.2.2019 o přehodnocení stanoviska.  

13.3.2019 orgán oznámil, že na základě dohodnutého doplnění bude možné návrh akceptovat i v případě 

ploch Z1, Z2, Z4 a Z7. 

12.4.2019 byla krajskému úřadu jako příslušnému úřadu zaslána žádost o vydání stanoviska k návrhu 

územního plánu dle §10g zákona č. 100/20001 Sb.  včetně stanovisek a připomínek vyžadovaných § 50 

odst. 5 stavebního zákona. Dne 29.4.2019 bylo toto stanovisko uplatněno. 

12.4.2019 rovněž požádal pořizovatel KrÚ jako nadřízený orgán o  vydání stanoviska k návrhu územního 

plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s 

politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

13.5.2019 KrÚ toto stanovisko pořizovateli zaslal. 

Pořizovatel 28.5.2019 vyhodnotil výsledky projednání a dne 31.5.2019 je konzultoval s určeným 

zastupitelem za účasti projektantky ÚP. 

Dne 7.6.2019 se konalo místní šetření za účasti určeného zastupitele a projektantky, zejména z důvodu 

vymezení stavebních čar. 

Pořizovatel zpracoval pokyny k zajištění úpravy návrhu dle § 51 SZ na základě výsledků projednání, 

konzultačních a koordinačních schůzek a na základě platné legislativy a judikatury doporučil též úpravy 

návrhu ÚP. Pokyny a doporučené úpravy zaslal projektantovi 20.6.2019 včetně kopií stanovisek  a 

připomínek uplatněných k návrhu ÚP. 

V průběhu let 2019-2022 se konalo několik konzultačních schůzek k návrhům určeného zastupitele 

k úpravě návrhu ÚP na základě aktuálních potřeb obce. 
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Byly doplněny plochy pro napojení vodovodu na vrt, vyloučení výstavby bytových domů, rozšíření 

koridoru pro účelovou komunikaci ke skládce, revitalizace Bahno, stavební čáry – plocha Z3 a u silnice 

na Mělčany. 

Úpravy návrhu byly konzultovány projektantem s pořizovatelem zasláním návrhů v dubnu a červenci 

2020 k připomínkování. 

Na společné schůzce určeného zastupitele a pořizovatele byl návrh připomínkován a určený zastupitel 

konzultoval další úpravy dle aktuálních potřeb obce. Na  Z15 a Z16  vymezení VPS a aktuální zastvěné 

území, p.č. 555/18  by měl být způsob využití SO, a je nutno též upravit stavební čáru. 

Pořizovatel připomínky ke konceptu návrhu zaslal projektantovi e-mailem 1.10.2020. 

28.5.2021 se konala konzultační schůzka k úpravě návrhu dle aktualizace Plánu společných zařízení a to 

z důvodu možné realizace protierozního zatravnění, výsadeb  a polních cest na p.č. 2748, 2157 a v jejich 

okolí. 

Úpravy, které projektant v návrhu provedl, konzultoval s pořizovatelem zasláním návrhu v PDF e-mailem 

k připomínkování 15.10.2021. 

K připomínkování přizval 15.2 a 21.2. pořizovatel i určeného zastupitele a to zejména z důvodu 

podrobných regulací v ploše Z1, které v součtu umožňovaly jen malou hloubku staveb a popis regulací 

nebyl mnohdy jednoznačný. Byly dohodnuty jednodušší podmínky zejména ve vedení stavebních čar a 

hranic, větší rozpětí sklonu střech a současně byly dohodnuty úpravy p.č. 360/4 a na konzultační schůzce 

2.3. byly dohodnuty úpravy způsobu využití ploch na návsi u rybníka. 

Dle nového návrhu aktualizace PSZ bylo nutné provést ještě další úpravy a to u biocenter LBC2 a 3 dle 

koordinační schůzky z 21.7.2022. 

Návrh upravený na základě výsledů projednání a všech konzultací byl pořizovateli zaslán 

k připomínkování 4.10.2022, které bylo ukončeno 16.11.2022.  

Návrh upravený pro veřejné projednání byl pořizovateli předán 2.12.2022. Pořizovatel doplnil svou část 

odůvodnění a 7.12.2022 zahájil řízení o územním plánu. 

 

2. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona 
Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska č.j. JMK 20054/2018 uplatnil 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný úřad dle zákona č. 100/2001 Sb. požadavek na 

vyhodnocení vlivů územního plánu Bratčice  na životní prostředí  a jako příslušný orgán ochrany přírody 

vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast dle § 47 odst. (3) stavebního 

zákona ve znění stavebního zákona platném v době projednávání návrhu zadání. Pořizovatel proto doplnil 

do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. 

Jeho část A – vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí bylo zpracováno společností AGERIS s.r.o. – 

prostřednictvím osob RNDr. Jiří Kocián (zpracovatel) a Ing. Alexandr Mertl (zodpovědný projektant, 

autorizovaná osoba; osvědčení MŽP ČR č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 07.06.1993, prodloužení č. j. 

51008/ENV/16 ze dne 24.08.2016) a projednáno ve společném jednání spolu s návrhem ÚP. 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno vydal 

dne 24.4.2019 pod č.j. JMK 59705/2019 stanovisko dle  §10g a §10i zákona č.100/2001Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Znění stanoviska: 

STANOVISKO k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu Bratčice 

podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) vydané Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně příslušným 

správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. d) zákona (dále také jen „SEA stanovisko“). 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název koncepce: Návrh územního plánu Bratčice  

Charakter a rozsah koncepce:  

Předložený „Návrh územního plánu Bratčice“ se zabývá komplexně celým správním územím obce 

(katastrálním územím Bratčice) a je bez variantního řešení.  

Urbanistická koncepce územního rozvoje obce navazuje na současné funkce sídla. Jedná se primárně o 

funkci bydlení a dále rozvoj lokalit využitelných pro výrobu, případně skladování. Zástavba obce je 

nadále rozvíjena jako kompaktní sídlo, jehož charakter zůstane zachován.  

Zástavba obce je aktuálně podstatnou měrou využita pro obytnou a smíšenou obytnou funkci. V návrhu 

územního plánu (dále jen „ÚP“) jsou navrhovány plochy smíšené v centrální části obce (plocha Z4). 
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Rozvoj ploch bydlení čistého a bydlení venkovského typu je navržen především při východním a 

severním okraji obce, v přímé návaznosti na centrální zastavěné území (plochy Z7, Z1, Z3). 

Plochy výroby a skladování jsou vymezeny ve stabilizovaných plochách zejména severně a západně od 

centrálního zastavěného území jádra obce. Rozvoj výroby je návrhem ÚP směřován do okolí stávajících 

ploch výroby tak, aby nekolidoval s bydlením, nenarušil krajinný rámec obce a negativně neovlivnil 

urbanisticky hodnotné území obce (největší rozšíření těchto ploch je navrhováno formou plochy Z9 

rozšiřující stávající areál s tímto funkčním využitím při západním okraji zastavěného území obce). 

Plochy občanského vybavení jsou vymezeny na pozemcích obecního úřadu a mateřské školy, církevních 

objektů, hřbitova, kde je stabilizace funkce žádoucí. Ostatní občanské vybavení, pokud se vyskytuje, je 

včleněno v plochách smíšených obytných. Zázemí pro každodenní rekreaci představuje především 

sportoviště v severní části obce, zde jsou vymezeny plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport. 

Je vymezen rozvoj občanského vybavení v oblasti bývalé pískovny ve vazbě na objekty Myslivny. 

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny na pozemcích, jejichž monofunkční využívání zamezuje 

začlenění do jiných funkčních ploch – zejména odpadové hospodářství. Jsou vymezeny plochy veřejných 

prostranství v plochách návsí, ulic, koridorech místních komunikací a zahrnují i plochy chodníků, zeleně, 

odpočinkových prostranství, menších hřišť apod. Rozsáhlejší je plocha veřejných prostranství v prostoru 

návsi. Plochami veřejných prostranství jsou i veřejně přístupné koridory účelových cest mimo zastavěné 

území. 

Plochy zeleně jsou vymezeny tam, kde je to účelné a kde má zeleň zároveň funkci hygienického a 

estetického filtru, jedná se o plochy sídelní zeleně soukromé - zahrady, plochy zeleně izolační. 

Plochy dopravní infrastruktury - jsou navrženy vymezit tam, kde zahrnují pozemky silnice včetně 

souvisejících pozemků, na kterých jsou umístěny součásti těles komunikací. 

Urbanistická koncepce návrhu ÚP obsahuje rozvojové tyto plochy, které jsou vymezeny jako zastavitelné: 

Z1 - plochy bydlení venkovského typu, plochy zeleně soukromé - zahrady a plochy veřejných prostranství 

severovýchodně od zástavby centra obce, 

Z2, Z5, Z6 - plochy bydlení čistého - severovýchodně od zástavby centra obce ve směru na Syrovice, 

Z3 - plochy bydlení venkovského typu a plochy veřejných prostranství - jižně směrem od centra obce při 

komunikaci směrem na Sobotovice, 

Z4 - plochy smíšené obytné - jihozápadně od zástavby centra obce při komunikaci směrem na Němčičky, 

Z7 - plochy bydlení čistého - při severním okraji obce na břehu Lejtny, 

Z8 – původní návrh vypuštěn, 

Z9 - plochy výroby a skladování - v návaznosti na stávající plochy výroby západně od centra obce, 

Z10 - plochy občanského vybavení - veřejného - v okolí Myslivny v jižní části řešeného území, 

Z11 - plochy technické infrastruktury - zakončují zástavbu podél komunikace z obce směrem na 

Němčičky (jihozápad území). 

V souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) je jižně 

od zastavěného území centrální části obce vymezen zpřesněný koridor R1 - pro realizaci záměru 

nadmístního významu „TEE02 - (Slavětice -) hranice kraje - Sokolnice, nové vedení převážně v souběhu 

se stávající linkou 400 kV“. 

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

kraj: Jihomoravský, okres: Brno-venkov, obec: Bratčice, k. ú.: Bratčice 

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 územního plánu na životní prostředí (SEA vyhodnocení): 

AGERIS s.r.o. – prostřednictvím osob RNDr. Jiří Kocián (zpracovatel) a Ing. Alexandr Mertl 

(zodpovědný projektant, autorizovaná osoba; osvědčení MŽP ČR č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 

07.06.1993, prodloužení č. j. 51008/ENV/16 ze dne 24.08.2016) 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: Ing. arch. Barbora Jenčková, 

Jugoslávská 633/75a, 613 00 Brno. 

Návrh zadání 

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

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „OÚPSŘ“) dne 06.02.2018. 

Dne 28.02.2018 bylo pod č. j. JMK 20054/2018 k návrhu zadání ÚP vydáno krajským úřadem 

koordinované stanovisko ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v němž OŽP uplatnil požadavek na 

zpracování SEA vyhodnocení. 
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Návrh ÚP a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na 

životní prostředí 

OŽP obdržel dne 29.08.2018 formou interního sdělení OÚPSŘ oznámení o společném jednání o návrhu 

ÚP ve smyslu ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona. Společné jednání se uskutečnilo dne 26.09.2018 na 

MěÚ Židlochovice. 

OŽP uplatnil k návrhu ÚP své stanovisko dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona v rámci koordinovaného 

dokumentu č. j. JMK 145539/2018 ze dne 15.10.2018, a to z hlediska zákona bez připomínek, pouze s 

konstatováním, že SEA stanovisko bude vydáno samostatně poté, co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 

odst. 5 stavebního zákona kopie stanovisek a připomínek uplatněných v rámci projednávání návrhu ÚP k 

problematice životního prostředí. 

Současně bylo z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) v rámci tohoto dokumentu příslušným orgánem 

ochrany ZPF uplatněno nesouhlasné stanovisko k plochám Z2, Z4 a Z7 návrhu ÚP. 

Dne 04.02.2019 obdržel OŽP žádost pořizovatele ÚP o přehodnocení výše uvedeného částečného 

nesouhlasu orgánu ochrany ZPF (žádost evidována pod č. j. JMK 18052/2019) s tím, že projektant na 

základě konzultací s tímto orgánem navrhuje úpravy textové části „výroku“ i odůvodnění návrhu ÚP pro 

předložení v dalším stupni projednání (navržené úpravy byly doloženy v přílohách žádosti). Na základě 

této žádosti orgán ochrany ZPF OŽP přehodnotil dokumentem č. j. JMK 39341/2019 ze dne 11.03.2019 

své původní stanovisko; s konstatováním, že akceptuje vymezení plochy zahrad v rámci plochy Z1 a na 

základě této skutečnosti bude možné akceptovat z hlediska zájmů ochrany ZPF také návrhové plochy Z2, 

Z4 a Z7. Současně však upozornil, že u těchto tří návrhových ploch bude v textové části odůvodnění ÚP 

nutné vypořádat dikci ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF. 

Následně obdržel OŽP dne 10.04.2019 žádost pořizovatele ÚP dle § 50 odst. 5 stavebního zákona o 

vydání SEA stanoviska k návrhu ÚP, spolu s kopiemi připomínek, vyjádření a stanovisek uplatněných v 

průběhu dosavadního projednávání návrhu ÚP (evidováno pod č. j. JMK 55694/2019). 

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 námitky týkající se dopadů 

na životní prostředí a veřejné zdraví: 

• pan F. D. (ze dne 05.10.2018) 

1) Podatel námitky nesouhlasí s vymezením návrhové plochy Zm13/var1 (pozn. OŽP: v aktuálně řešeném 

ÚP je plocha převzata pod označením K1; s funkčním využitím U – veřejné prostranství). Vymezení dané 

plochy pro realizaci komunikace a její napojení na veřejnou komunikace shledává vzhledem k těsné 

blízkosti zástavby obce jako nevhodné a nesouhlasí s ním. Uvádí domněnku, že takto navržené řešení by 

v případě schválení a realizace návrhu ÚP mohlo mít další negativní vlivy na životní prostředí a kvalitu 

bydlení v obci. 

2) Podatel nesouhlasí s vymezením návrhové plochy Zm12 (pozn. OŽP: v aktuálně řešeném ÚP je plocha 

převzata pod označením Z9; s funkčním využitím VS – plochy výroby a skladování). Uvádí, že plocha je 

vymezována na pozemcích s BPEJ I. a II. třídy ochrany a s odkazem na zákon o ochraně ZPF upozorňuje, 

že tuto zemědělskou půdu lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad 

veřejným zájmem ochrany ZPF. 

Dále podatel uvádí, že z odůvodnění změny ÚP vyplývá, že plocha je vymezována ve vazbě na stávající 

plochu pro zemědělskou výrobu, obsahující bioplynovou stanici, primárně pro zvětšení plochy pro 

bioplynovou stanici. Nová plocha Zm12 je dle podatele tedy zájmem jednoho investora a její vymezení a 

napojení na komunikaci prostřednictvím plochy Zm13/var1 není dle jeho názoru tedy veřejným zájmem. 

Podatel dále uvádí, že již současný provoz stávající bioplynové stanice způsobuje negativní dopady na 

životní prostředí a kvalitu bydlení (vlivem zvýšené dopravy, prašnosti, znečištěním obce a vlivem 

zápachu) a schválení návrhu ÚP s navrhovanými plochami by tak mohlo mít další negativní dopady na 

životní prostředí a kvalitu bydlení v obci. 

Podatel proto uvádí domněnku, že by bylo vhodné dopracovat vyhodnocení na udržitelný rozvoj území, a 

to především kvůli vyhodnocení vlivů bioplynové stanice. 

Pozn. OŽP: Námitka byla podána v rámci projednávání návrhu změny č. III Územního plánu obce 

Bratčice. Tato změna nicméně nebyla doprojednána (proběhlo společné jednání) a návrhy ploch, které 

byly touto změnou řešeny, byly pod jiným označením převzaty do aktuálně projednávaného návrhu 

nového ÚP. Námitka byla proto vyhodnocena pořizovatelem ÚP jako relevantní pro projednání aktuálně 

předloženého návrhu ÚP a jako taková byla OŽP zaslána spolu s výzvou k uplatnění tohoto stanoviska ve 

smyslu §50 odst. 5 stavebního zákona. 
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 Vypořádání OŽP: 

 K části 1) OŽP se ztotožňuje s názorem podatele námitky toliko v tom, že rozšíření ploch výroby 

(formou návrhové plochy Z9) může mít potenciálně za následek zvýšení automobilové dopravy v 

obci. Z tohoto důvodu byl v rámci tohoto stanoviska uplatněn požadavek na řešení ÚP v tom smyslu, 

že realizace plochy Z9 je možná pouze za podmínky vybudování nového dopravního napojení (které 

fakticky vymístí tuto navázanou dopravu mimo plochy bydlení). Dopravní napojení bylo 

projednáváno variantně (varianty Zm13/var1 a Zm13/var2) v rámci řešení změny č. III ÚP obce 

Bratčice. V rámci společného projednání této změny bylo s ohledem na hájení zájmů ochrany 

produkční půdy příslušným orgánem ochrany ZPF uplatněno souhlasné stanovisko pouze k variantě 

Zm13/var1 – tato varianta je v rámci aktuálně řešeného návrhu ÚP promítnuta právě do plochy K1. 

 OŽP dále uvádí, že doprava případně navázaná na konkrétní záměry v rozvojové ploše Z9, bude jako 

nedílná součást realizace těchto záměrů podléhat vyhodnocení z hlediska zákona. 

 K části 2) Připomínka se odkazuje na hájení zájmů ochrany vysoce produkční půdy. V této 

souvislosti OŽP uvádí, že příslušný orgán ochrany ZPF krajského úřadu v rámci společného 

projednání návrhu změny č. III ÚP obce Bratčice zkoumal odůvodnění návrhu na vymezení nové 

návrhové plochy Z12 (která je do aktuálně projednávaného návrhu ÚP převzata pod označením Z9) 

z hlediska zájmů ochrany ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu a konstatoval mj. že (cit.): „Dle textové části odůvodnění je plocha vymezena ve veřejném 

zájmu obce - v rámci třetí úplné aktualizace ÚAP ORP Židlochovice byla při vyhodnocení územních 

podmínek obcí dle jednotlivých pilířů trvale udržitelného rozvoje zjištěna nedostatečnost 

hospodářského pilíře, přičemž plocha Z12 je vymezena jako zlepšení tohoto stavu.“ 

 Orgán ochrany ZPF krajského úřadu proto vyhodnotil, že u nově navrhované plochy Z12 (cit.): 

„Byla řádným způsobem prokázána nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití. Plocha v 

maximální míře navazuje bezprostředně na zastavěné území obce, svým tvarem a lokalizací nevytváří 

nežádoucí proluky, nenarušuje organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků ZPF“. 

 Taktéž v rámci společného projednání aktuálně předloženého návrhu ÚP bylo příslušným orgánem 

ochrany ZPF krajského úřadu opětovně uplatněno souhlasné stanovisko k vymezení této rozvojové 

plochy a de facto potvrzen předchozí postoj. Orgánem ochrany ZPF bylo v této věci mj. 

konstatováno (cit.): „U návrhových ploch, ke kterým je uplatněno souhlasné stanovisko, byla řádným 

způsobem prokázána nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití a lze konstatovat, že 

odpovídají velikosti a skutečným potřebám řešeného sídla. Vzhledem k těmto skutečnostem lze 

akceptovat dotčení zemědělských půd I. a II. třídy ochrany, které v řešeném území vykazují majoritní 

zastoupení a kterým se při dodržení výše uvedených zásad ochrany ZPF nedalo zcela vyhnout.“ 

 OŽP dále uvádí, že Krajská hygienická stanice pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně (dále jen 

„KHS“), jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, uplatnila k návrhu ÚP (včetně návrhové 

plochy Z9 a řešení dopravy formou plochy K1) souhlasné stanovisko č. j. KHSJM 

48964/2018/BM/HOK ze dne 10.09.2018. 

 Současně je třeba zmínit, že pro realizaci jakýchkoliv nových záměrů umisťovaných do území platí i 

bez uvedení konkrétní podmínky regulace v návrhu ÚP povinnost dodržení hygienických limitů, 

zajišťujících ochranu zdraví a pohodu bydlení, stanovených legislativou na úseku ochrany veřejného 

zdraví. V případě důvodných pochybností o dodržení těchto limitů, či jiném nezákonném konání z 

hlediska životního prostředí, je možné obrátit se na příslušné orgány ochrany veřejného zdraví 

(KHS) či Českou inspekci životního prostředí. 

 

III. HODNOCENÍ KONCEPCE  

SEA vyhodnocení návrhu ÚP je zpracováno ve smyslu § 10i zákona a v rozsahu přílohy zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Variantní řešení ÚP 

nebylo navrženo. 

Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce 

V SEA vyhodnocení, při daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy územně 

plánovací dokumentace bylo formou odborného posouzení provedeno hodnocení zjištěných nebo 

předpokládaných kladných a záporných vlivů řešení posuzovaného ÚP na jednotlivé složky životního 

prostředí (ovzduší, vodu, půdu a horninové prostředí, biotu, krajinu), hmotné statky a kulturní dědictví a 

obyvatelstvo a lidské zdraví; a to v souladu s přílohou stavebního zákona – tedy vlivů přímých, 

nepřímých, primárních, sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a 

dlouhodobých, příp. trvalých či přechodných. 

Hodnocení obsahu návrhu ÚP bylo provedeno ve dvou úrovních – tabelární a slovní vyhodnocení všech 

návrhových ploch a koridorů a následně zhodnocení kumulativních a synergických vlivů. 
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Ze SEA hodnocení vyplynulo následující (nejedná se o doslovnou citaci): 

U rozvojových ploch bydlení je jako relativně nejproblematičtější indikována plocha Z1, a to především 

díky poměrně velkému záboru zemědělské půdy s II. a I. třídou ochrany. Ke kumulaci a částečně i 

synergickému působení dvou mírně negativních vlivů (na půdu a krajinu) dochází pak dle SEA 

vyhodnocení u ploch Z3 a Z7. Vzhledem k celkově omezeným možnostem rozvoje obytné zástavby obce, 

daným rozsahem zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany a lokalizací v blízkosti vodních toků (aktuálně 

se projednává vymezení záplavového územím s aktivní zónou), lze dle zpracovatele SEA vyhodnocení 

uvedené plochy považovat za akceptovatelné při splnění podmínek navržených v SEA vyhodnocení. 

Ostatní rozvojové plochy bydlení jsou dle závěrů SEA vyhodnocení plně akceptovatelné bez podmínek. 

V případě rozvojové plochy smíšené obytné Z4 jsou očekávané negativní a pozitivní vlivy v rovnováze, 

plocha je tak dle závěrů SEA vyhodnocení akceptovatelná bez podmínek. 

U plochy výroby Z9 je zpracovatelem SEA vyhodnocení jako neproblematičtější shledáván celoplošný 

zábor zemědělské půdy s I. až II. třídou ochrany. Navíc dochází ke kumulaci dalších potenciálních 

negativních vlivů na krajinu a obyvatelstvo. Plocha je tak v celém vymezeném rozsahu dle závěrů SEA 

vyhodnocení akceptovatelná pouze při splnění podmínek navržených v SEA vyhodnocení. 

V případě obou rozvojových ploch občanského vybavení (Z10 a K17) jsou očekávané negativní a 

pozitivní vlivy v rovnováze a plochy jsou tak dle SEA vyhodnocení akceptovatelné bez podmínek. V 

případě rozvojové plochy veřejných prostranství K1 jsou dle závěrů SEA vyhodnocení negativní vlivy 

spatřovány především ve velkých záborech zemědělské půdy s I. třídou ochrany a plocha je 

akceptovatelná při splnění podmínek navržených v SEA vyhodnocení. U rozvojové plochy Z12 a 

koridoru R1 technické infrastruktury nepředpokládá SEA vyhodnocení významnější negativní vlivy na 

životní prostředí a záměry jsou tak dle závěrů SEA vyhodnocení plně akceptovatelné. 

U rozvojové plochy zemědělství - zahradnictví K14 jsou indikovány potenciální mírně negativní vlivy na 

biotu a krajinu a plocha je akceptovatelná při splnění navržené podmínky. U rozvojových ploch veřejných 

prostranství - veřejné zeleně, zeleně soukromé a vyhrazené - zahrad, zeleně izolační a přírodních jsou v 

SEA vyhodnocení indikovány výhradně pozitivní či indiferentní vlivy – všechny plochy jsou tak dle 

závěrů SEA vyhodnocení plně akceptovatelné bez podmínek. Kromě výše uvedených kumulativních a 

synergických vlivů nejsou dle závěrů SEA vyhodnocení žádné další vlivy v území očekávány. 

Z celkového hodnocení návrhu změny ÚP tedy nevyplynuly žádné takové významné negativní vlivy na 

životní prostředí, které by realizaci návrhu ÚP jako celkové koncepce dle zpracovatele SEA vyhodnocení 

bránily nebo ji výrazně omezovaly. U některých navrhovaných ploch bylo navrženo uplatnění podmínek 

pro jejich realizaci – viz níže v textu tohoto stanoviska. Vliv návrhu ÚP jako celkové koncepce je i při 

zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území dle zpracovatele SEA vyhodnocení 

akceptovatelný. 

K výše uvedenému OŽP uvádí, že vymezení daných ploch ÚP nezbavuje případného investora/stavebníka 

konkrétních záměrů v daných plochách povinnosti postupovat v souladu se zákonem, včetně případného 

vyhodnocení těchto konkrétních záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA). 

Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Byly hodnoceny dopady případné realizace jednotlivých návrhových ploch. V úvodním kroku byla 

zpracovatelem SEA vyhodnocení provedena na základě odborného posouzení identifikace charakteristik, 

problémů a jevů životního prostředí, které mohou být koncepcí (návrhem ÚP) ovlivněny. Na základě 

tohoto rozboru bylo následně provedeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí v následujících oblastech: 

ovzduší, vodu, půdu a horninové prostředí, biotu, krajinu), hmotné statky a kulturní dědictví a 

obyvatelstvo a lidské zdraví. 

Hodnocení bylo provedeno tabelárně - s využitím škály identifikovaného (či předpokládaného) vlivu: 

potenciálně výrazně negativní vliv (-2), potenciálně mírně negativní vliv (-1), potenciální indiferentní vliv 

(0), potenciálně mírně pozitivní vliv (+1), potenciálně výrazně pozitivní vliv (+2) a slovně, vždy pro 

jednotlivé dílčí plochy, seskupené dle jejich funkčního využití. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení uvádí, že (cit.) „míry ovlivnění různých složek životního prostředí nejsou 

vzájemně souměřitelné, slouží především ke zdůvodnění odborného rozhodnutí pro udělení výroku, zda je 

možné danou rozvojovou plochou s rozdílným způsobem využití z pohledu jejího potenciálního vlivu na 

životní prostředí akceptovat (případní za jakých podmínek) či nikoliv. 

Ze závěrů SEA vyhodnocení vyplývá, že u žádné z navržených ploch nebyl identifikován aktuální (či 

potenciální) natolik významný negativní dopad na některou ze složek životního prostředí či veřejného 

zdraví, že by jeho minimalizace nešla řešit navrženými opatřeními. Žádná návrhová plocha tedy nebyla 

zpracovatelem SEA vyhodnocení navržena k vyřazení. 

Dle závěrů zpracovatele SEA vyhodnocení vyplývá, že posuzovaný návrh ÚP v dostatečné míře 

respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty, zároveň jednotlivé návrhové plochy i 
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celý návrh ÚP lze z hlediska vlivů na životní prostředí doporučit ke schválení za podmínky splnění 

opatření doporučených v SEA vyhodnocení. 

OŽP k tomu dodává, že opatření navržená zpracovatelem v rámci SEA vyhodnocení byla převzata do 

požadavků na obsah ÚP tohoto stanoviska; v odůvodněných případech byly požadavky orgánem 

posuzování vlivů na životní prostředí v souladu se zákonem a s metodickým vedením MŽP upraveny či 

vypuštěny (viz níže v textu tohoto stanoviska). 

SEA vyhodnocení obsahuje tato doporučená opatření pro zlepšení působení územního plánu na 

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

předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí (citace úplného znění navržených 

opatření): 

Z1 - plochy bydlení venkovského typu BV, veřejných prostranství U a zeleně soukromé a vyhrazené - 

zahrad ZZ: minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany; 

Z3 - plochy bydlení venkovského typu BV a veřejných prostranství U: budovy umísťovat výhradně v 

části plochy mimo stanovené záplavové území (v zásadě totožné s plochou významného krajinného prvku 

"údolní niva"); 

Z7 - plocha bydlení čistého BC: budovy umísťovat výhradně v té části plochy, která není součástí 

významného krajinného prvku "údolní niva";  

Z9 - plocha výroby a skladování VS: konkrétní záměry spojené s podstatně zvýšenou dopravní zátěží, 

která by mohla negativně ovlivnit životní prostředí v obci (imisní a hlukové zatížení), realizovat až po 

zajištění odpovídajícího dopravního napojení (v rámci rozvojové plochy veřejných prostranství K1); v 

rámci možností minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy s I a II. třídou ochrany; 

K1 - plochy veřejných prostranství U a izolační zeleně ZI: minimalizovat skutečný zábor zemědělské 

půdy s I. třídou ochrany; výsadby v plochách ZI realizovat jako součást stavby komunikace v ploše U; 

K14 - plocha zemědělství - zahradnictví NZZ: v části plochy zahrnuté do biokoridoru LBK 5 

neznemožnit nevratným způsobem jeho realizaci. 

Pozn. OŽP: Některá opatření uvedená zpracovatelem SEA vyhodnocení jdou svým obsahem nad rámec 

možností regulací formou ÚP, příp. se týkají až promítnutí navrhovaných funkčních ploch do reality. 

Vzhledem k tomu, že bez realizace navrhovaného ÚP v praxi k ovlivnění životního prostředí nedojde, má 

OŽP za to, že zdůraznění těchto opatření (byť jdoucí nad rámec možností regulace v měřítku ÚP) v rámci 

tohoto dokumentu je žádoucí. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení navrhuje následující monitorovací ukazatel: 
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Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

 

Na základě „Návrhu územního plánu Bratčice“ pro společné jednání, jeho SEA vyhodnocení, po 

posouzení obdržených stanovisek a vyjádření k návrhu ÚP a po jeho společném projednání; OŽP jako 

příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i uvedeného zákona 

SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu územního plánu Bratčice a uplatňuje následující požadavky na 

jeho řešení: 

− Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byl minimalizován reálný zábor 

ZPF, byla zachována kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno vodní a 

větrné erozi nezpevněných pozemků. 

− Skrývku kulturních vrstev půdy realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem 

výstavby. 

− plocha Z1 (plochy bydlení venkovského typu BV, veřejných prostranství U a zeleně soukromé a 

vyhrazené - zahrad ZZ): minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany; 

− plocha Z9 (plocha výroby a skladování VS): využití plochy je přípustné pouze v případě realizace jejího 

dopravního napojení prostřednictvím plochy K1 (rozvojové plochy veřejných prostranství – U) a izolační 

zeleně v souvisejících plochách izolační zeleně (Zl). 

− plocha K1 (plochy veřejných prostranství U a izolační zeleně ZI): minimalizovat skutečný zábor 

zemědělské půdy s I. třídou ochrany; výsadby v plochách ZI realizovat jako součást stavby komunikace v 

ploše U. 

− plocha K14 (plocha zemědělství - zahradnictví NZZ): v části plochy zahrnuté do biokoridoru LBK5 

neznemožnit nevratným způsobem jeho realizaci. 

Pozn.: Výše uvedené požadavky vycházejí mj. z návrhu podmínek obsažených v SEA vyhodnocení. 

Podmínky odkazující na plnění zákonných povinností, příp. podmínky, které svým charakterem jdou nad 

rámec ÚP, nebyly zahrnuty do požadavků tohoto stanoviska. 

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. 

U některých navrhovaných ploch lze dle závěrů SEA vyhodnocení předpokládat dílčí významné negativní 

vlivy. Zpracovatelem SEA vyhodnocení byla proto navržena opatření s cílem předcházení, snížení či 

kompenzace těchto potenciálně negativních vlivů - při dodržení těchto opatření byly doporučeny k 

realizaci všechny návrhové plochy. 

Významnější negativní vlivy byly identifikovány zejména ve vztahu k záborům zemědělské půdy u 

návrhu rozsáhlejších ploch bydlení, výroby a dopravní infrastruktury, kterým se nicméně při plošném 

rozvoji obce, nelze vyhnout. Návrhové plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na stávající využité 

plochy, bez vzniku nežádoucích proluk. Pro posílení ochrany zemědělské půdy byly i tak do požadavků 

na obsah ÚP v rámci tohoto stanoviska zařazeny obecně formulované požadavky na minimalizaci záborů 

zemědělské půdy, provádění skrývky kulturních vrstev půdy a na zachování kompaktnosti zemědělských 

pozemků.  

U některých návrhových ploch byly v rámci SEA vyhodnocení identifikovány potenciální mírně 

negativní vlivy také na krajinný ráz. Povinnost zohlednění krajinného rázu a jeho ochrany před činností 

snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu je primárně zakotvena v § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. Současně dle § 12 odst. 4 téhož zákona platí, že krajinný ráz se neposuzuje v 

zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je ÚP nebo regulačním plánem stanoveno plošné 

a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. OŽP 

shledal, že podmínky cílící na ochranu krajinného rázu jsou v textové části návrhu ÚP zapracovány 

formou regulativů pro jednotlivé typy ploch s rozdílným funkčním využitím (vždy část „e) Podmínky 

prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“). Z těchto důvodů nebyly 

tímto stanoviskem uplatněny žádné požadavky na ochranu krajinného rázu. 

Do požadavků tohoto stanoviska dále nebyly zahrnuty ty podmínky navržené zpracovatelem SEA 

vyhodnocení, odkazující na plnění zákonných povinností a dále podmínky, jdoucí svým charakterem nad 

rámec podrobnosti ÚP. 

OŽP shledal, že z těchto důvodů nelze do požadavků SEA stanoviska zahrnout navržené podmínky pro 

plochy Z3 a Z7 – odkazující na limity zástavby v záplavovém území a ve významném krajinném prvku. 

Tato omezení vyplývají z obecně platných právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny (zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), územního plánování (stavební zákon) a ochrany vod 
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(zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon). V této souvislosti OŽP v souladu s konstatováním pořizovatele 

ÚP (zaslaném v rámci žádosti o uplatnění SEA stanoviska) dále upozorňuje, že záplavové území pro 

významný vodní tok Šatava není aktuálně ještě pravomocně vyhlášeno. I přes tento fakt je však nezbytné 

brát ve smyslu § 66 odst. 5 vodního zákona na zřetel již existující podklady. (§ 66 odst. 5 vodního zákon: 

Pokud záplavová území nejsou určena, mohou vodoprávní a stavební úřady a orgány územního plánování 

při své činnosti vycházet zejména z dostupných podkladů správců povodí a správců vodních toků o 

pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi.) 

Podmínka pro návrhovou plochu Z9, uvedená v SEA vyhodnocení, byla OŽP vyhodnocena jako jdoucí 

svým charakterem nad rámec podrobnosti ÚP. V ÚP nelze předjímat výsledné dopravní působení 

konkrétních záměrů v dané ploše (toto vyhodnocení náleží procesu tzv. „projektové EIA“). V tomto 

ohledu se navrhovaná formulace „konkrétní záměry spojené s podstatně zvýšenou dopravní zátěží“ jeví 

OŽP jako příliš neurčitá, kdy orgán územního plánování nemá možnost její dodržení a priori vyhodnotit. 

OŽP se nicméně ztotožnil se závěry zpracovatele SEA vyhodnocení o potřebě zakotvení podmínky 

realizace adekvátního napojení nové rozvojové plochy výroby Z9. Proto podmínku pro návrhovou plochu 

Z9 převzal do tohoto stanoviska přeformulovanou do obecnější roviny. 

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

nevyvolá, při respektování zákonných požadavků a požadavků tohoto SEA stanoviska, závažné střety s 

ochranou životního prostředí a veřejného zdraví, a lze jej proto považovat z hlediska vlivu na životní 

prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. 

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

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

znění pozdějších předpisů. Současně tato část odůvodnění musí naplnit požadavky kladené na tzv. 

prohlášení předkladatele koncepce ve smyslu § 10g odst. 5 zákona. 

Mimo rámec tohoto stanoviska OŽP doporučuje, aby návrh ÚP obsahoval monitorovací ukazatele pro 

sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, rámcově vycházející z kapitol č. 10 

a č. 4 SEA vyhodnocení. Ukazatele je třeba definovat tak, aby umožnily vyhodnocovat využití krajiny, 

případně sledovat další jevy, které zpracovatel ÚP, případně orgány obce, vyhodnotí jako důležité. Tyto 

ukazatele budou u postupného zastavování území řešeného v rámci ÚP průběžně konfrontovány se 

stavem složek životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy o uplatňování ÚP. 

OŽP doporučuje v rámci vyhodnocení uplatňování ÚP využití následujících indikátorů: 

 Krajina - využití území: indikátor – zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné 

plochy (zdroj: ÚPD, obec) a indikátor – trendy v zastoupení a v územním rozložení přírodních či 

přírodě blízkých biotopů (zdroj: AOPK, obec) 

 Krajina – veřejná zeleň: indikátor – realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka - m2 (zdroj: 

ÚPD, obec) 

 Vodní hospodářství a jakost vod: indikátor – stav koryt vodních toků, identifikace problémových 

úseků (zdroj: Povodí Moravy, s.p., obec) 

 Biodiverzita: indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných 

biocenter a biokoridorů (zdroj: ÚPD, obec) 

 Půda a horninové prostředí: indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka – m2 nových záborů půdy, % - tj. 

procentuální podíl nových záborů z celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF (zdroj: 

ÚPD) 

 Veřejné zdraví: indikátor – hluk, jednotka – podíl populace vystavené nadlimitnímu působení hluku 

(zdroj: KHS, měření v terénu) a indikátor – ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, 

CO, SO2, VOC; zdroj: ČHMÚ). 

Poznámka: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků 

obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy apod.). 

 

Obec Bratčice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o vyvěšení informace o tomto stanovisku na úřední 

desce. Doba vyvěšení je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 3 citovaného zákona o 

zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o tomto stanovisku na úřední desce v nejkratším 

možném termínu. 

Poučení: 

Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není rozhodnutím podle správního řádu a 

nelze se proti němu odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani 

příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

Ing. František Havíř  
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vedoucí odboru  

v z. Ing. Jiří Hájek, v. r.  

vedoucí oddělení posuzování vlivů  

na životní prostředí 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana  

Obdrží na vědomí:  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – zde  

Obdrží na vědomí se žádostí o zveřejnění:  

Obec Bratčice, Bratčice č. p. 36, 664 67 Syrovice – DS 

 

3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 55b odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s 

uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

 při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost 

zemědělských ploch, jejich obslužnost a aby byl minimalizován skutečný zábor zemědělské půdy  a 

aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků  

Podmínka je zapracována jako obecná podmínka v kap.F.3 

 Skrývku kulturních vrstev půdy realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem 

výstavby 

Požadavek nelze zapracovat do ÚPD, jedná se podmínku k provádění stavby, tedy ke 

stavebnímu povolení a jako taková je jako podrobnost dle § 43 odst. 3 stavebního zákona 

nepřípustná. 

 plocha Z1 (plochy bydlení venkovského typu BV, veřejných prostranství U a zeleně soukromé a 

vyhrazené - zahrad ZZ): minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany;  

Požadavek je naplněn  návrhem rozdělením plochy na plochy bydlení a plochy zahrad, 

stanovením maximální zastavitelností ploch bydlení max. ze 40% a to včetně zpevněných ploch 

a stanovením podrobných regulací (např. stavební čáry, stavební hranice) v ploše. Ve 

skutečnosti je zastavitelná jen velmi malá část pozemků. 

 Podmínka pro plochu Z9 byla již zapracována do návrhu UP pro jeho projednáním ve 

společném jednání. 

 Podmínka pro plochu K1 byla již zapracována do návrhu UP pro jeho projednáním ve 

společném jednání. 

 podmínka pro plochu K14 byla již zapracována do návrhu UP pro jeho projednáním ve 

společném jednání. 

 

Mimo rámec stanoviska SEA příslušný úřad doporučuje, aby návrh ÚP obsahoval monitorovací ukazatele 

pro sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, rámcově vycházející z kapitol č. 

10 a č. 4 SEA vyhodnocení. Územní plán není nástrojem územního plánování sloužícím k monitorování 

území a jeho změn, k tomu slouží nástroj jiný – územně analytické podklady, jelikož jak obsah ÚPD tak 

ÚAP je dán legislativou, nelze územním plánem (který vydává jiný orgán, než ten, který je příslušný 

k pořizování ÚAP) ukládat nad rámec zákona povinnosti jinému orgánu, jednalo by se porušení 

ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu. Za další, obsah i struktura územního plánu jsou přesně stanoveny a 

nelze tento obsah překročit. Odůvodnění ÚP přesný obsah stanoven legislativou nemá, nicméně nelze jím 

ukládat povinnosti, nic doporučovat ani preferovat. Doporučení tedy nelze do ÚP zapracovat, bude-li 

to možné nástroji ÚAP, bude prověřeno při vyhodnocení uplatňování ÚP dle § 55 stavebního 

zákona. 

 

4. Stanoviska dotčených a příslušných orgánů, a nadřízeného orgánu  k návrhu změny 
dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních právních předpisů. 

 

Nadřízený orgán 

Z hlediska souladu změny ÚP s PÚR a ZÚR  uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle §55b odst.4 SZ: 
Obsah stanoviska č.j. JMK 55696/2019 z 7.5.2019 k návrhu dle §50 odst. 7: 

Posouzení z hlediska souladu s PÚR a ZÚR 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) patří obec Bratčice ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice do metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno 

charakterizované jako území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města. Jedná se o velmi silnou koncentraci 

obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím 

faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem; sílící 
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mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor Vídně a Bratislavy. Předpokládá se tedy vyšší 

tlak na změny v území a jeho dynamičtější rozvoj.  

Tato skutečnost je v návrhu ÚP zohledněna zejména rozsahem rozvojových ploch. V ÚP Bratčice jsou respektovány 

či řešeny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR, především 

dle článku 14 kapitoly 2 (tj. ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území), článku 14a (tj. při 

plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 

zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny) a článek 16 (tj. komplexní řešení území ve 

spolupráci s jeho obyvateli a uživateli). 

Z PÚR ČR vyplývají pro území obce požadavky respektovat koridor technické infrastruktury nadmístního významu 

– koridor technické infrastruktury E12 pro dvojité vedení 400 kV v souběhu se stávajícím vedením Slavětice – 

Sokolnice.  Koridor je v návrhu ÚP zohledněn na základě jeho upřesnění v ZÚR JMK.  

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 

05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016.  

V ZÚR JMK stanovené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v návrhu ÚP 

Bratčice zohledněny a řešením upřesněny, zejména se zřetelem na bod (9) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro 

zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou), bod (14) priorit (tj. podporovat péči o 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho 

identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje) a bod (15) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro 

podporu civilizačních hodnot venkovského území a oblastí, zejména s ohledem na možnosti primárního sektoru, 

ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny). 

Dle zpřesnění v ZÚR JMK je obec Bratčice součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno. Řešení návrhu ÚP 

Bratčice včetně rozsahu rozvojových ploch odpovídá umístění v metropolitní rozvojové oblasti. ZÚR JMK 

vymezují (dle kapitoly D) ve správním území obce Bratčice koridor nadmístního významu TEE02 – koridor 

technické infrastruktury pro elektrické vedení 400 kV (Slavětice –) hranice kraje – Sokolnice, nové vedení převážně 

v souběhu se stávající linkou 400 kV, kterým ZÚR JMK zpřesňují koridor technické infrastruktury E12 vymezený 

v PÚR ČR.  

V návrhu ÚP Bratčice je pro tento záměr vymezen zpřesněný koridor veřejné technické infrastruktury R1. Zpřesnění 

bylo provedeno ve vazbě na blízkost zastavěného území jádrové oblasti obce, zohledněny byly také rozvojové 

plochy vymezené předchozí územně plánovací dokumentací (ÚPD). Mimo zastavěná území a zastavitelné plochy je 

zachována maximální šířka koridoru. Návrh ÚP stanovuje záměr jako veřejně prospěšnou stavbu. Je zajištěna 

územní koordinace a ochrana koridoru vedení 400 kV s ÚPD navazujících obcí Němčičky a Sobotovice. 

ZÚR JMK nevymezují žádné plochy nebo koridory pro záměry dopravní infrastruktury (včetně cyklistické dopravy) 

nadmístního významu, které by měly být zpřesněny v ÚP Bratčice, stejně jako plochy územních rezerv veřejné 

infrastruktury, které by měly být prověřeny. Nadmístní systém ÚSES dle ZÚR JMK do řešeného území nezasahuje. 

Správní území obce Bratčice je dle kapitoly F. ZÚR JMK zařazeno do krajinného typu 21 – Ořechovsko-

vranovický. KrÚ požaduje v kapitole 1.2 odůvodnění doplnit, jak ÚP Bratčice zapracoval zásady uvedeného 

krajinného typu do navrhovaného řešení, resp. konkretizovat, jak (čím) návrh ÚP reflektuje (stěžejní) požadavky na 

uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování stanovené pro tento krajinný typ.  

Dále je třeba doplnit vyhodnocení, jak jsou v návrhu ÚP Bratčice respektovány a upřesněny podmínky ochrany 

a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje (stanovené v kapitole E. ZÚR JMK). 

V kapitole I. ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií. 

Obce Bratčice se týká prověření trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV Územní studií koridoru vedení 400 

kV Sokolnice – hranice ČR / Rakousko; pro územně plánovací dokumentaci obce Bratčice z povinnosti prověření 

změn nevyplývají žádné konkrétní požadavky.  

Návrh ÚP zařadil mezi záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 

vymezení plochy změny K1 – propojení silnice III/39520 a III/395513, umožňující odklon tranzitní i obslužné 

nákladní dopravy mimo centrum obce. KrÚ konstatuje, že se v daném případě nejedná o záležitost nadmístního 

charakteru (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. h stavebního zákona), neboť záměr svou lokalizací ani významem, rozsahem 

či využitím neovlivní území jiných obcí. KrÚ proto požaduje záměr z příslušné kapitoly (kap. č. 10 odůvodnění) 

vypustit. 

Posouzení návrhu ÚP Bratčice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 

Obec Bratčice se nachází 8 km severozápadně od města Židlochovic, v údolí soutoku potoka Lejtny a říčky Šatavy. 

Sídelní strukturu Bratčic do značné míry ovlivnily geomorfologické podmínky, možnosti územního rozvoje obce v 

mnoha ohledech omezují přírodní a technické limity. 

Návrh ÚP Bratčice vychází z dosavadního historického vývoje území, stávajícího funkčního a prostorového 

uspořádání území, přírodních podmínek a širších vztahů. Obec má horní a dolní náves a zachovalou původní návesní 

strukturu zástavby, později se rozrůstala do ulicovek. Zástavba je podstatnou měrou využita pro obytnou a smíšenou 

obytnou funkci. Převažující část řešeného území zaujímají plochy stabilizované, plochy změn jsou vymezeny 

zejména na okraji zastavěného území. 

Rozvoj obytné zástavby je navržen v přímé návaznosti na centrální zastavěné území, zásadní rozvojová plocha Z1 

navazuje na stávající zástavbu severovýchodně. Alternativní možnosti rozvoje poskytují menší lokality navázané na 

okraj zástavby stávající. Plocha pro rozvoj smíšené obytné funkce je navržena západně od zástavby centra, v poloze, 

která má potenciál k rozvíjení dalších funkcí (služby, vybavení), protože se nachází na příjezdu do obce od 

dálničního napojení. 



Č.j. OUPSU/3857/2010-112 str. 14 

 
Občanské vybavení obce je jen základní vzhledem k dobrému dopravnímu propojení okolních sídel a dojížďce 

obyvatel za prací. Stávající občanské vybavení je návrhem ÚP respektováno v samostatných funkčních plochách 

nebo je včleněno v plochách smíšených obytných. V ÚP je navržen rozvoj občanského vybavení v oblasti bývalé 

pískovny, umožněno je umisťování občanského vybavení v rámci vymezených ploch s různým způsobem využití 

včetně ploch smíšených obytných a v omezené míře i bydlení. Zázemí pro každodenní rekreaci představuje 

především sportoviště v severní části obce, rozvojové plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport jsou 

vymezeny v oblasti pískovny, kde rekreační potenciál skýtají pozemky disponibilní po ukončení těžby; zázemí 

ploch představuje objekt Myslivny a možnosti rozšíření občanského vybavení i do jeho okolí. 

V návrhu ÚP jsou vymezeny stávající plochy výroby a skladování – v areálech západně od centra obce a dále na 

pozemcích skládky v severní části řešeného území. Rozvoj výroby je navržen v jižní části území, kde umožní rozvoj 

stávajícího areálu.  

Silniční síť na území obce je stabilizovaná, dopravní napojení na komunikace vyšší třídy je realizováno stávajícími 

silnicemi III. třídy.  Podstatnou částí zastavěného území procházejí silnice III/39513, III/39517 a III/39520, které se 

v centru obce se spojují v křižovatce a napojují obec dále na nadřazené dopravní systémy (D52 Brno – Pohořelice – 

Mikulov – st. hranice). V ploše K1 bude umístěna komunikace pro dopravní obsluhu ploch výroby a skladování 

(včetně areálu skládky na hranici k. ú. Bratčice) a objezd nákladní dopravy mimo centrum obce (komunikační 

propojení silnic III/39513 a III/39520). Správním územím obce ani v jeho okolí neprochází železniční trať. 

ÚP nevymezuje žádné nové cyklistické trasy. Při okraji řešeného území obcí procházejí registrované cyklotrasy č. 

404 a 5172.  

Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízení a sítí. Obec Bratčice je zásobena pitnou vodou ze 

skupinového vodovodu Sobotovice – Ledce – Bratčice se zdrojem JÚ Sobotovice. Voda ze soustavy rozvodů v 

Sobotovicích je přivedena do vodojemu Bratčice. Stávající systém zásobení pitnou vodou vyhoví i pro navržený 

rozvoj, do nové zástavby budou rozvedeny nové řady. 

V obci je nová splašková kanalizace a vody jsou přečerpávány na ČOV Ledce přes kanalizaci v Sobotovicích. Pro 

rozvojové plochy postačí stávající stoky rozšířit. V obci není soustavná dešťová kanalizace a srážkové vody 

většinou povrchově odtékají do blízké vodoteče nebo vsakují u objektů. Tento stav se nebude měnit.  

Obec je napojena na STL přípojku z regulační stanice v obci Mělčany a je plně plynofikována. Dimenze rozvodů je 

dostatečná i pro rozvoj obce a pro novou zástavbu postačí rozšířit stávající řady. 

Jižní a západní částí řešeného území procházejí elektrická vedení nadřazené infrastruktury VVN a VN. ÚP 

vymezuje v souladu se ZÚR JMK koridor pro nové elektrické vedení 400 kV (Slavětice –) hranice kraje – Sokolnice 

v souběhu se stávající linkou 400 kV. 

Obec je zásobována z venkovních vedení VN 22 kV prostřednictvím transformačních stanic. Kabelová rozvodná síť 

NN je pro současnou potřebu obce vyhovující; zásobování elektrickou energií pro její navrhovaný rozvoj bude 

zajištěno rozšířením stávající sítě NN a zesílením stávajících trafostanic, pro plochy výroby a skladování bude třeba 

postavit trafostanice nově.  

V severní části řešeného území se nachází skládka tuhého komunálního odpadu. Areál je situován ve vzdálenosti 1,5 

km severozápadně od zástavby centra obce Bratčice. Skládka o rozloze 6 ha přijímá komunální odpad z jižních částí 

Brna a přilehlých obcí – spádové území do 25 km od skládky; v ÚP je areál vymezen jako plocha výroby a 

skladování. 

Stávající koncepce nakládání s komunálním odpadem v obci Bratčice bude zachována, kromě běžného svozu 

komunálního odpadu obec organizuje sběr tříděného odpadu. V návrhu ÚP je vymezena plocha pro nový sběrný 

dvůr pro potřeby obyvatel obce.   

Řešeným územím procházejí trasy radioreléových spojů a kabelová vedení elektronické komunikace různých 

správců. Jejich trasy jsou respektovány. 

Území jižně od zástavby centra obce je ohroženo záplavou řeky Šatavy. Záplavové území v řešeném území 

stanoveno nebylo, je však známa hranice rozlivu stoleté vody. ÚP hranici zohlednil podmínkami využití ploch v 

okolí toku tak, aby bylo předcházeno střetům v území.  

Koncepce uspořádání krajiny vychází z cílových charakteristik krajiny stanovených v ZÚR JMK. Věcné řešení 

zohledňuje přírodní podmínky řešeného území, limity a aktuální stav jeho využití a je koordinováno s urbanistickou 

koncepcí a koncepcí veřejné infrastruktury. Součástí koncepce uspořádání krajiny v ÚP je především rozčlenění 

krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability a zabezpečení 

prostupnosti krajiny. Krajina v řešeném území byla výrazně změněna činností těžební a zemědělskou. Převážná část 

katastru je prakticky stoprocentně zorněna s minimálními ekologickými, estetickými a rekreačními hodnotami. V 

jižní části se nachází dobývací prostor štěrkopísků. Koncepce ÚP proto směřuje ke zvýšení hodnot krajiny, a to 

stanovením podmínek nezastavěného území, umožňujících realizaci krajinné zeleně např. v rámci zemědělských 

ploch. 

V řešeném území se nenacházejí žádné prvky ÚSES regionálního ani nadregionálního významu. Řešení místní 

úrovně ÚSES koncepčně vychází především z řešení obsaženého v aktualizovaných ÚAP ORP s tím, že zpřesňuje 

vymezení jednotlivých lokálních biocenter a biokoridorů a zároveň obsahuje některé koncepční úpravy. Podstatnými 

faktory ovlivňujícími inovovanou koncepci řešení jsou především řešení ÚSES v platné ÚPD okolních obcí a 

potřeba vytváření funkčně ucelených větví ÚSES.  

Koncepce uspořádání krajiny i koncepce veřejné infrastruktury obsažená v návrhu ÚP je koordinována s ohledem na 

širší územní vztahy.  
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KrÚ požaduje v rámci úprav dokumentace pro veřejné projednání doplnit text odůvodnění v kapitole 

8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území o (stručný) konkrétní popis 

koordinace navržených záměrů všech úrovní s dopadem mimo správní území obce (včetně lokálního ÚSES) s 

jejich řešením v současné a rozpracované ÚPD navazujících obcí (popř. u záležitostí nadmístního významu 

 odkazem na text ke kapitole H. ZÚR JMK v případě jeho relevantního doplnění v kapitole 1.2. odůvodnění ÚP). 

KrÚ považuje za žádoucí, aby vzhledem k názornosti širších vztahů byl do výkresu širších vztahů doplněn 

(schematicky) systém cyklistické dopravy v řešeném a navazujícím území.  
KrÚ upozorňuje na chybně uvedené číslo (83) článku PÚR ČR v kapitole 1.1 odůvodnění návrhu ÚP – článek 

vztahující se ke koridoru technické infrastruktury E12 pro dvojité vedení 400 kV má číslo (150a) a současně požaduje 

tamtéž doplnit označení tohoto koridoru v PÚR JMK (tj. E12). V kapitole 1.2. požaduje KrÚ doplnit datum nabytí 

účinnosti ZÚR JMK (03.11.2016). 

Závěr:  

K návrhu ÚP Bratčice má KrÚ připomínky z hlediska posouzení souladu návrhu se ZÚR JMK a z hlediska zajištění 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

Do návrhu ÚP Bratčice pro veřejné projednání je nutno doplnit textovou část odůvodnění – kapitoly týkající se 

posouzení souladu návrhu ÚP Bratčice se ZÚR JMK a vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území – a výkres širších vztahů ve výše uvedeném smyslu. V rámci veřejného projednání bude stanovisko 

KrÚ vydané ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona odpovídajícím způsobem doplněno. 

 

Vyhodnocení: 

1) v kapitole 1.2 odůvodnění bylo v bodu 27 doplněno, jak ÚP Bratčice zapracoval zásady krajinného typu 21 – 

Ořechovsko-vranovický do navrhovaného řešení 
2) v kap. 1.2. v bodu 30  bylo doplněno  vyhodnocení, jak jsou v návrhu ÚP Bratčice respektovány a upřesněny 

podmínky ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje (stanovené v kapitole E. 

ZÚR JMK). 

3) záležitost nadmístního významu, která není řešena v ZÚR - plocha změny K1 – propojení silnice III/39520 a 

III/395513 v  kap. č. 10 odůvodnění byla vypuštěna 

4) text odůvodnění byl v kapitole 8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

v bodech 12) a 13)doplněn o stručný konkrétní popis koordinace navržených záměrů všech úrovní s dopadem 

mimo správní území obce (včetně lokálního ÚSES) s jejich řešením v současné a rozpracované ÚPD 

navazujících obcí  
5)  do výkresu širších vztahů byly doplněn systém cyklistické dopravy v řešeném a navazujícím území (žlutá čára) 

6) V bodu 22 bylo opraveno na 150 chybně uvedené číslo (83) článku PÚR ČR v kapitole 1.1 odůvodnění návrhu 

ÚP a  doplněno označení tohoto koridoru v PÚR JMK (tj. E12).  

7) V kapitole 1.2.odůvodnění bylo doplněno datum nabytí účinnosti ZÚR JMK (03.11.2016) včetně data navytí 

účinnosti jejich aktualizací. 

 

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 § 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) 

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

ve svém stanovisku KHSJM 48964/2018/BM/HOK z 10.9.2018 k návrhu dle § 50 odst.2 SZ jako dotčený 

orgán neuplatnila žádné stanovisko z hlediska tohoto zákona. 

 
Zákon č. 100/2001 Sb. 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 

Ve stanovisku č.j. JMK 145539/2018 z 15.10.2018 konstatuje , že ve fázi projednávání návrhu ve společném 

projednání nemá k návrhu ani k vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí připomínky. Stanovisko k vyhodnocení 

vlivů ÚP na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

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

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

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Pořizovatel zaslal 10.4.2019 stanoviska, připomínky a dohody podle odstavců 2 až 4 příslušnému úřadu 

jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. až po dokončení dohodovacích procesů. 

Stanovisko bylo uplatněno 29.4.2019.  
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Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

§ 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  

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

ve stanovisku č.j. 145539/2018 z 15.10.2018 konstatuje, že na základě předchozího vyloučení 

významného vlivu tohoto územního plánu na soustavu Natura 2000 v návrhu zadání, nemá k jeho návrhu 

další připomínky. 

OŽP mimo rámec výše uplatněného stanoviska požaduje, aby v dalších fázích projednávání předmětné 

územně plánovací dokumentace byly všechny změny řešení provedené od společného jednání v textové 

části ÚP zřetelně vyznačeny 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Nejsou připomínky či podmínky k zapracování do návrhu. K návrhu zadání bylo vydáno  stanovisko v tom 

smyslu, že předložená úprava nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblastí soustavy NATURA 2000, přičemž vyšel z úvahy, 

že hodnocená koncepce svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou 

povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav 

předmětů ochrany. 

 

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 a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 01  

Židlochovice  neuplatnil stanovisko.  

 

Ochrana vod 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 2  

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

Židlochovice  neuplatnil stanovisko.  
 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

§ 107 odst. 1 písm. a)  

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

ve stanovisku č.j. JMK 14553/2018 z 15.10.2018  konstatuje, že dotčeným věcně a místně příslušným 

vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního 

zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném 

případě se jedná o Městský úřad Židlochovice, OŽP.  

 

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 

ve stanovisku č.j. JMK 14553/2018 z 15.10.2018  konstatuje, že orgán ochrany ovzduší nemá k návrhu 

žádné připomínky. 

Mimo rámec výše uplatněného stanoviska požaduje, aby v dalších fázích projednávání návrhu byly 

všechny změny řešení provedené od společného jednání v textové části ÚP zřetelně vyznačeny. 

Vyhodnocení: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky k zapracování do návrhu, v případě, že se změny v návrhu 

dotknou kompetencí tohoto dotčeného orgánu, budou vyznačeny dle jeho požadavku a to z důvodu 

přehlednosti v souvislosti s § 8 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. – správní řád - (2) Správní orgány vzájemně 

spolupracují v zájmu dobré správy. 
 

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

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

ve stanovisku č.j. JMK 145539/2018 z 15.10.2018  jako orgán ochrany ZPF posoudil návrh UP z hlediska 

zájmů ochrany ZPF a uplatnil nesouhlasné stanovisko k plochám Z2, Z4, Z7 a souhlasné stanovisko ke 

zbývajícím plochám návrhu ÚP. 

K plochám ÚSES stanovisko neuplatnil, neboť dle ust. § 59 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů se na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů 

tvorby systému ekologické stability nevztahují ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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Stanovisko bylo odůvodněno takto: 

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

návrhovým plochám nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu připomínky, neboť byly již jednou 

projednány a při jejich opětovném posouzení u nich nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami 

ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona. Plochy v maximální míře navazují bezprostředně na 

zastavěné území obce, či plochy zastavitelné. Svým tvarem a lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, 

aniž by vytvářely nežádoucí proluky, či narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků 

zemědělského půdního fondu. V hlavní rozvojové ploše Z1, přebírané z platné územně plánovací 

dokumentace, sice nebyla dosud zahájena výstavba rodinných domů, nicméně z textové části odůvodnění 

vyplývá, že je na plochu zpracována územní studie, která je zanesena do územně plánovací evidence. V 

lokalitě již byla navíc částečně provedena úprava parcelace a zasíťování pozemků, do středové části 

lokality je přiveden plynovod a kanalizace. 

Rozpor s výše uvedenými základními zásadami ochrany ZPF nebyl shledán ani u zbývající části nově 

navrhovaných ploch (vyjma ploch Z2, Z4, Z7). 

U návrhových ploch, ke kterým je uplatněno souhlasné stanovisko, byla řádným způsobem prokázána 

nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití a lze konstatovat, že odpovídají velikosti a skutečným 

potřebám řešeného sídla. Vzhledem k těmto skutečnostem lze akceptovat dotčení zemědělských půd I. a 

II. třídy ochrany, které v řešeném území vykazují majoritní zastoupení a kterým se při dodržení výše 

uvedených zásad ochrany ZPF nedalo zcela vyhnout. Veřejný zájem v případě odsouhlasených - nově 

navrhovaných ploch, byť není výslovně v textové části odůvodnění uveden, lze spatřovat v potřebě 

územního rozvoje (Z6), v potřebě technické infrastruktury (Z11), v potřebě izolační zeleně za účelem 

eliminování negativních vlivů stávajících výrobních objektů. Nově navrhovanou plochu K14 s funkčním 

využitím plocha zemědělství – zahradnictví, situovanou z části na zemědělské půdě II. třídy ochrany lze z 

hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat, neboť se ve své podstatě jedná o zemědělskou prvovýrobu. 

Za nezbytný případ ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona o ochraně ZPF však již nelze považovat zábor 

zemědělské půdy u nových návrhových ploch Z2, Z4, Z7, a to s ohledem na rozsah ploch převáděných z 

platné územně plánovací dokumentace, které dosud nebyly vyčerpány. Jak je již výše uvedeno, v případě 

hlavní rozvojové plochy pro bydlení Z1 byla sice zahájena fáze zasíťování, nicméně v ploše o celkové 

výměře 6,09 ha dosud nebyl zrealizován jeden jediný rodinný dům. Nově navrhované plochy Z2, Z4 a Z7 

jsou navrženy na zemědělské půdě I. a II. třídy ochrany, jejichž ochrana je dle ust. § 4 odst. 3 zákona o 

ochraně ZPF ve veřejném zájmu. Prokázání jiného převažujícího veřejného zájmu v případě, kdy nelze 

dostatečně prokázat potřebu a nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, je ve své podstatě 

nemožné. 

Na základě konzultačních schůzek projektanta s dotčeným orgánem došlo k dohodě na úpravách a to jak 

„výrokové“ části tak odůvodnění návrhu pro následující projednání a na základě těchto dohodnutých 

úprav pak dotčený orgán přehodnotil své předchozí stanovisko145539/2018 ze dne 15.10.2018 v bodě 1. 

tak, že  akceptuje vymezení plochy zahrad v rámci plochy Z1. Na základě této skutečnosti bude možné 

akceptovat z hlediska zájmů ochrany ZPF návrhové plochy Z2, Z4 a Z7. U těchto tří jmenovaných 

návrhových ploch bude nutné rovněž vypořádat v textové části odůvodnění dikci ust. § 4 odst. 3 zákona o 

ochraně ZPF. V ostatních částech zůstává stanovisko OŽP č. j. JHM 145539/2018 ze dne 15.10.2018 

v platnosti. 

Vyhodnocení: 

Orgán ochrany ZPF v původním stanovisku konstatoval, že plochy Z2, Z4 a Z7 nelze akceptovat z důvodu 

velkého rozsahu ploch převáděných z ÚPO Bratčice, u nichž doposud nebylo zahájeno jejich využití. 

Projektant navrhnul, jak doplnit jak návrh tak odůvodnění v dalších stupních projednávání. Úpravy 

dohodnuté s orgánem ochrany ZPF byly zapracovány do návrh a změny  byly vyznačeny odlišnou 

barvou dle jeho požadavku a to z důvodu přehlednosti v souvislosti s § 8 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. – 

správní řád - (2) Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy. 

 

Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm.  b) 

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

Židlochovice  orgán neuplatnil stanovisko.  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

v koordinovaném stanovisku č.j.  JMK 145539/2018 z 15.10.2018  dle § 55b odst. 2) SZ  konstatuje, že 

není věcně a místně příslušným orgánem. 

 

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

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,  § 13 odst. 2  

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

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

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno  

ve svém stanovisku s d ě l u j e, že podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu 

s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, je v k.ú. Bratčice evidován dobývací prostor Němčičky I, ev. č. 7 0158, 

stanovený pro organizaci Družstvo DRUMAPO Němčičky 94, okres Brno-venkov, PSČ 664 66, IČ: 

46346121. 

Požaduje s ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 

44/1988 Sb.,  vyznačení hranice dobývacího prostoru v územního plánu obce Bratčice a pozemky v ploše 

dobývacího prostoru požaduje označit jako pozemky určené k dobývaní nerostné suroviny. 

Vyhodnocení: 

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin nevydal stanovisko formou dle § 4 stavebního zákona, hranice 

DP je ve v ÚPD vyznačena v tom výkrese, který je k tomu příslušný – tedy v koordinačním výkrese. 

Dobývání a těžba nerostných surovin je za podmínky, že k tomu dochází v plochách stanovených 

dobývacích prostorů, přípustná  u ploch NS tak u ploch NZ, tedy ve všech plochách, do nichž dobývací 

prostory zasahují. Požadavek dotčeného orgánu je tedy naplněn přímo návrhem ÚP. Nadto DP je 

stanoven v nezastavěném území, kde dle §18 odst. 5 stavebního zákona, kam lze souladu s jeho 

charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření  pro těžbu nerostů i v případě, že to ÚPD přímo 

neuvádí, ale také výslovně nevylučuje. Návrh ÚP těžbu v plochách, kde se nachází dobývací prostory, 

výslovně nevylučuje. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 vydal toto stanovisko: 

 
 

 

 
Vyhodnocení: 

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin souhlasí s návrhem ÚP za podmínky úpravy odůvodnění. 

Ložiska č.936270002 a 93627000 jsou nyní v koordinačním výkrese označena jako prognózní zdroje 

nevyhrazených nerostů. 

 
Odpadové hospodářství 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech , § 75 písm. a) účinný do 31.12.2020 – tedy v době vydání stanoviska 

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

Ve svém stanovisku KHSJM 48964/2018/BM/HOK z 10.9.2018 k návrhu dle § 50 odst.2 SZ jako 

dotčený orgán neuplatnila žádné stanovisko z hlediska tohoto zákona. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 79 odst. 1 písm. k) účinný do 31.12.2020 – tedy v době vydání 

stanoviska 

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

neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu.  
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Ochrana veřejného zdraví 

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

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

 ve stanovisku č.j. KHSJM 48964/2018/BM/HOK z 10.9.2018  s návrhem souhlasí s tímto odůvodněním: 

Územní plán vymezuje v rámci základní koncepce rozvoje obce plochy s rozdílným způsobem využití. Zástavba 

obce je podstatnou měrou využita pro obytnou a smíšenou obytnou funkci. Plochy smíšené – jsou vymezeny 

zejména v centrální části – v oblasti okolo návsi, plochy bydlení navazují na centrální zástavbu. Rozvoj zástavby 

zastavitelnými plochami bydlení a smíšenými obytnými jsou vymezeny v přímé návaznosti na centrální zastavěné 

území. Plochy výroby a skladování jsou vymezeny ve stabilizovaných plochách zejména severně od centrálního 

zastavěného území jádra obce, rozvíjeny v přímé návaznosti na rozvoj dopravní infrastruktury. Rozvoj výroby je 

směřován do okolí stávajících ploch výroby tak, aby nekolidoval s bydlením, nenarušil krajinný rámec obce a 

negativně neovlivnil urbanisticky hodnotné území obce Plochy občanského vybavení jsou vymezeny na pozemcích 

obecního úřadu a mateřské školy, církevních objektů, hřbitova, kde je stabilizace funkce žádoucí. Ostatní občanské 

vybavení, pokud se vyskytuje, je včleněno v plochách smíšených obytných. Zázemí pro každodenní rekreaci 

představuje především sportoviště v severní části obce, zde jsou vymezeny plochy občanského vybavení pro 

tělovýchovu a sport. Je vymezen rozvoj občanského vybavení v oblasti bývalé pískovny ve vazbě na objekty 

Myslivny. Plochy technické infrastruktury – jsou vymezeny na pozemcích, jejichž monofunkční využívání zamezuje 

začlenění do jiných funkčních ploch – zejména odpadové hospodářství. Jsou vymezeny plochy veřejných 

prostranství v plochách návsí, ulic, koridorech místních komunikací a zahrnují i plochy chodníků, zeleně, 

odpočinkových prostranství, menších hřišť apod. Rozsáhlejší je plocha veřejných prostranství v prostoru návsi. 

Plochami veřejných prostranství jsou i veřejně přístupné koridory účelových cest mimo zastavěné území. Plochy 

zeleně jsou vymezeny tam, kde je to účelné a kde má zeleň zároveň funkci hygienického a estetického filtru, jedná 

se o plochy sídelní zeleně soukromé – zahrady, plochy zeleně izolační Plochy dopravní infrastruktury – jsou 

vymezeny tam, kde zahrnují pozemky silnice včetně souvisejících pozemků, na kterých jsou umístěny součásti těles 

komunikací.  

Zásobování pitnou vodou  
Bude zachována stávající koncepce zásobování pitnou vodou veřejným vodovodem zejména z  

přívodního řadu od Sobotovic.  

Doprava  
Je respektována stávající koncepce dopravy – silniční síť je stabilizována vymezením stávajících ploch dopravní 

infrastruktury silniční. Vymezují se plochy dopravní infrastruktury silniční – silnice III. třídy, po nichž jsou vedeny 

silnice:  

• • III/39513 Dolní Kounice-Bratčice-Rajhrad  

• • III/39517 Bratčice – Sobotovice  

• • III/39520 Pravlov-Němčičky-Bratčice  

• • III/39528 Bratčice – křižovatka III/42510  

Nakládání s odpady  
V severní části území je vymezena stabilizovaná plocha výroby a skladování na pozemcích řízené skládky TKO. 

Bude zachována stávající koncepce likvidace komunálního odpadu. Jsou vymezeny rozvojové plochy technické 

infrastruktury pro odpadové hospodářství – ozn. Z11 – pro sběrný dvůr. KHS JmK posoudila návrh územního plánu 

Bratčice ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu a § 4 odst. 2 písm. b) a § 50 odst. 2 stavebního zákona, a to 

v rozsahu požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. 

a právních předpisů provádějících, mj. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Současně byl předmětný návrh vyhodnocen z hlediska zohlednění požadavku 

KHS JmK uplatněných ve stanovisku k návrhu zadání ze dne 26. února 2018 pod číslem jednacím KHSJM 

10076/2018/BM/HOK.  

Způsob a forma respektování požadavku je zřejmá ze skutečností uvedených v návrhu územního plánu a lze 

konstatovat, že uplatněný požadavek byl akceptován.  

Vyhodnocení: 

Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné požadavky na úpravu návrhu. 

 

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 

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

 

Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 28 odst. 2 písm. c)  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu 
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Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 29 odst. 2 písm. c)  

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

Židlochovice 

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

 

Doprava na pozemních komunikacích 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hlediska řešení dálnic a silnic I. 

třídy  

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

Vyhodnocení: 

Z hlediska dopravy na PK není MD dotčeno, územím neprochází žádná dálnice ani komunikace I. třídy 

ani nebyl do ÚAP vložen údaj o území týkající se takového záměru.  

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f) z hl. řešení silnic II. a III. třídy  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

ve stanovisku č.j. č.j. JMK 145539/2018 z 15.10. souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky 

splnění následujících požadavků:  

1) Vymezení zastavěného území bude z hlediska řešení silnice III/39513 upraveno v souladu s 

ustanovením § 58 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.  

Odůvodnění: 

Dle ustanovení § 58 odst. 2 písm. c) stavebního zákona se do zastavěného území zahrnují také 

pozemky vně intravilánu, a to pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na 

ostatní pozemky zastavěného území. V souladu s tímto ustanovením stavebního zákona musí být 

součástí zastavěného území také příslušná část silnice III/39513 podél stávající plochy smíšené 

obytné situované v severovýchodní části řešeného území ve směru výjezdu z Bratčic do Syrovic. K 

vymezení zastavěného území lze využít Metodický pokyn MMR „Vymezení zastavěného území“ z 

09/2013.  

2) Zákres silničního ochranného pásma silnic III. třídy bude v koordinačním výkresu upraven jeho 

vymezením pouze mimo souvisle zastavěné území. 

Odůvodnění: 

Silniční ochranné pásmo dle § 30 zákona o PK slouží k ochraně silnic a provozu na nich mimo 

souvisle zastavěné území. V koordinačním výkresu je silniční ochranné pásmo zakresleno také v 

souvisle zastavěném území obce. Pro potřeby vymezení silničního ochranného pásma v grafické části 

územního plánu, konkrétně koordinačním výkresu, lze pro souvisle zastavěné území přiměřeně využít 

vymezené zastavěné území.  

3) Návrhová plocha Z10/OV vymezená v prostoru křižovatky silnic III/39520 a III/39528 bude svým 

využitím podmíněna tak, aby nedošlo k omezení rozhledových poměrů ve stávající křižovatce silnic.  

Odůvodnění: 

Návrhová plocha Z10/OV (pro občanské využití veřejné) je v návrhu ÚP vymezena v prostoru 

stávající křižovatky silnic III. třídy č. 39520 a č. 39528. Zastavitelná plocha Z10/OV musí být svým 

využitím podmíněna tak, aby nedošlo ke zhoršení stávajících rozhledových poměrů v křižovatce 

silnic dle § 33 zákona o PK, např. nevhodným umístěním staveb, zeleně či oplocením.  

4) Podmínky využití návrhových ploch pro bydlení vymezené podél ploch dopravní infrastruktury 

silniční s vedením dopravně zatížených silnic III. třídy nebudou z hlediska hlukové ochrany 

oslabovány. 

Odůvodnění: 

Využití rozvojových zastavitelných ploch pro bydlení přiléhajících k plochám dopravní infrastruktury 

silniční s vedením dopravně zatížených silnic III. třídy nákladní dopravou musí být z hlediska 

hlukové ochrany ošetřeno tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Požadavek v byl zapracován, část silnice na Syrovice je zahrnuta do zastavěného území, nicméně 

k přezkoumání souladu návrhu z hlediska zákonnosti dle § 58 stavebního zákona je  dle § 53 odst. 4 je 

příslušný pořizovatel ÚPD, krajský úřad věcnou příslušnost z hlediska stavebního zákona nemá.  

Zákres silničního ochranného pásma byl upraven a v zastavěném území zrušen. 

Požadavek v bodě 3) je zapracován jako podmínka pro plochu Z10 v kapitole F.3 Specifické podmínky 

pro změny využití pro jednotlivé zastavitelné plochy 
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Požadavek v bodě 4) ohledně oslabení podmínek z hlediska hlukové ochrany nelze zapracovat jako 

podmínku, v odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury je uvedeno, že úpravou ÚP o společném 

jednání nedošlo k oslabení podmínek z hlediska hlukové ochrany. 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 4 písm. d) z hl., místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikací  

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

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 

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

Vyhodnocení: 

Z hlediska dopravy na železnici není MD dotčeno, územím neprochází žádná dráha či záměr VRT ani 

nebyl do ÚAP vložen údaj o území týkající se takového záměru. 

 
Doprava letecká 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. l)  a m))  

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

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

Vyhodnocení: 

MD je dotčeným orgánem z hlediska letecké dopravy – ne celém území ORP Židlochovice je situováno 

OP Letiště Brno – OP proti laserovým zařízením – sektor B. 

 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. o) a p) v souvislosti s § 87 odst. 2  
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odb. ochrany územních zájmů,Tychonova 1, Praha 6  

vydalo toto stanovisko: 

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany - OP RLP - 

Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 

49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) 

větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních 

operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 

m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a upřesnit 

zapracování tohoto limitu v textové části návrhu územního plánu v Odůvodnění, kapitole 6.6.1 

Odůvodnění podmínek využití  ploch ÚP Bratčice (str. 50). Text cit. : "... ve všech plochách lze 

umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu byla stanovena, 

protože se celé řešené území nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým 

územím armády České republiky dle § 175 stavebního zákona č.183/2006 Sb" nahraďte výše uvedeným 

podtrženým textem s výčtem zájmových staveb.  

V grafické části - koordinačním výkresu je zájmové území správně zapracováno.  
Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany 

ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 

plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného 

orgánu.  

Výše uvedené vymezené území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelný limit v území 

nadregionálního významu a jeho respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu 

pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  

Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO-ČR k návrhu 

zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických 

podkladů ORP.  
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Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 

zapracování výše uvedených vymezených území MO-ČR do textové i grafické části v souladu s tímto 

stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. 

Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a 

bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování 

by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO-ČR 

Vyhodnocení: 

V návrhu je obrana státu zapracována takto: 

Na str. 50 odůvodnění je uveden text tak, jak jej uvádí DO: 

Připomínky budou akceptovány způsobem, který umožnuje nástroj, jímž je ÚP vydáván  

Jelikož forma opatření obecné povahy vylučuje možnost uvedení procesní podmínky tak, je uvedena 

v odůvodnění a jak ji požaduje dotčený orgán, odůvodnění bude upraveno a v podkapitole  6.6.1 

Odůvodnění podmínek využití ploch bude místo výše uvedeného uvedeno: 

„Podmínka uvedená v kapitole F, podkapitole F.1,  článku 1) odst. 4  je  uvedena z toho důvodu, že : 

 se celé správní území obce se nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany ČR (ochranném 

pásmu radiolokačního zařízení) dle § 175 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) a stavby v takto 

vymezeném území mohou být na základě zákona orgánem k tomu příslušným v zájmu zajišťování 

obrany a bezpečnosti státu zakázány či omezeny, což se může týkat zejména staveb (včetně 

rekonstrukcí a přestaveb) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, 

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

terénem a staveb tvořících dominanty v terénu.“ 

Požadavek na doplnění odůvodnění o podmínku, která je uložena orgánům povolujícím  a umisťujícím 

stavby v územích vyhlášených MO a MV přímo zákonem je v rozporu s § 2 odst. 2 správního řádu, 

protože k povolení stavby za určitých zákonných podmínek ( tj. jedině po obdržení stanoviska MO) je 

příslušný dle stavebního zákona  stavební úřad a zastupitelstvo obce není příslušné mu územním plánem 

takovou povinnost ukládat. Podmínky nadto mohou být obsaženy jedině v textové části ÚP  a  odůvodnění 

opatření obecné povahy je ukládat nesmí, jelikož by poté bylo zmatečné a vnitřně rozporné. Nadto orgán 

požaduje uvedení podmínky v jiném znění, než je v současné době ukládána § 175 SZ. Stavební zákon 

neumožňuje územním plánem měnit povinnost ukládanou při umisťování stavby jen na umisťování stavby 

územním rozhodnutím, či vymezit stavby, které budou posuzovány v území vymezeném Ministerstvem 

obrany dle §175, nelze podmínku do odůvodnění zapracovat, protože by takovéto zpřesnění a omezení 

bylo nezákonné. §175 ukládá v území takto vymezeném umístit a povolit stavbu jen na základě závazného 

stanoviska orgánu, který území vymezil. Jelikož stavby umisťuje a povoluje dle stavebního zákona 

stavební úřad a ne zastupitelstvo obce, nelze  podmínku uložit navíc územním plánem, je-li procesně 

upravena legislativou.  

Deklarace limitů v území není úkolem ÚP, úkolem je dle § 19 od. 1 písm. b) stanovovat koncepci rozvoje 

území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Už vůbec není úkolem ÚP 

deklarovat procesní podmínky ukládané právním předpisem jinému orgánu. 

 

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 

ve svém stanovisku k návrhu č.j. MV- 99847-4/OSM-2018 z 17.10.2018 neuplatnilo stanovisko z hlediska 

tohoto zákona. 

 

Zákon č. 458/2000 Sb., o hospodaření energií, § 16 písm. g)  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 

ve svém stanovisku k návrhu č.j. MPO 63670/2018 z 18.9.2018  neuplatnilo stanovisko z hlediska tohoto 

zákona. 

 

Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, § 208  písm. n)  

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 
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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 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 6 odst. 1 písm. h) 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odb. ochrany územních zájmů,Tychonova 1, Praha 6  

Viz. Doprava letecká – dotčený orgán uplatňuje jedno stanovisko dle dvou zvláštních právních předpisů 

 

Bezpečnost státu 

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

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

ve stanovisku  č.j. MV- 99847-4/OSM-2018 z 17.10.2018 k návrhu: 

V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR  

sděluje, že k návrhu Územního plánu Bratčice a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný 

rozvoj území neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné připomínky s odůvodněním, že v lokalitě 

předmětného územního plánu se nenachází vymezené území ve smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona. 

Vyhodnocení výsledku projednání v SJ 

Ze stanoviska nevplývají žádné požadavky ani připomínky k zapracování do návrhu.  

 
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 

posoudil návrh dokumentace a vydává souhlasné stanovisko č.j. HSBM-2-158/2018 z 22.10.2018 

s odůvodněním, že v předmětném návrhu ÚP jsou vyhodnoceny požadavky ustanovení § 20 vyhlášky č. 

380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Vyhodnocení  

Ze stanoviska nevyplývají žádné požadavky ani připomínky k zapracování do návrhu.  
 

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: 

 s předloženým návrhem ve stanovisku č.j. SPU 398497/2018 z 6.9.2018 souhlasí s odůvodněním, že v 

katastrálním území Bratčice, okres Brno-venkov, byly zahájeny dne 27.12.2005 komplexní pozemkové 

úpravy, které byly dne 14.12.2012 zapsány do katastru nemovitostí a předložený návrh respektuje 

požadavek převzetí a zapracování plánu společných zařízení do návrhu územního plánu. 

Vyhodnocení výsledku projednání: 

Ze stanoviska nevplývají žádné požadavky ani připomínky k zapracování do návrhu 

 
5. Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a  stanoviska dotčených a 

příslušných orgánů k nim 

 
Připomínky sousedních obcí: 

K návrhu ve společném jednání nebyly uplatněny připomínky žádné ze sousedních obcí. 

Připomínky oprávněných investorů: 

K návrhu ve společném jednání nebyly uplatněny připomínky oprávněných investorů. 

 

Připomínky veřejnosti :  

K  návrhu ve společném jednání byly uplatněny připomínky veřejnosti – majitelů pozemků či staveb na 

území obce. 
Michal Lenhart, 30.12.1981, 664 67 Syrovice 57   
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jako spolumajitel parcely č. 24 v Bratčicích chce provést stavbu RD. Parcela je zóně stodol a garáží a proto chce 

pozemek zařadit jako zastavitelný pro RD. 

Připomínce nebylo vyhověno, ve stabilizovaných plochách byla určena stavební čára na úrovni stávající řadové 

zástavby rodinných domů a to zejména z toho důvodu, že vodovod, plyn a vedení elektro na druhé straně potoka, 

kanalizace je sice vybudována, ale je  zde pouze účelová komunikace – polní cesta, jejíž parametry nelze rozšíéřit 

tak, aby byl naplněn požadavek zpřístupnění RD veřejným prostranstvím o šířce min.8m, od zástavby a hranic 

pozemků k potoku je vzdálenost cca 5m. 

 

Marcela Jakšová, nar.31.12.1964,Bratčice č.p.241, 664 67 syrovice, připomínka ze dne 9.10.2018 

 
Připomínce nebylo vyhověno, výše uvedené pozemky se nacházejí v navrhovaném záplavovém území s aktivní 

zónou toku Šatavy. Politika územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace ukládá v čl. 26 vymezovat zastavitelné 

plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť 

odůvodněných případech, a přestože záplavové území nebylo dosud stanoveno opatřením obecné povahy, jedná se 

jev v území, který nelze opominout. V souladu s  v §19 odst. 1) písmeno g) je úkolem územního plánování vytvářet 

v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 

a to především přírodě blízkým způsobem, tj. neumisťovat do území s možným rozlivem toku stavby. 

Taktéž orgán SEA ve svém stanovisku (viz výše) upozorňuje, že i přes fakt, že záplavové území pro významný 

vodní tok Šatava není aktuálně ještě pravomocně vyhlášeno, je však nezbytné brát ve smyslu § 66 odst. 5 vodního 

zákona na zřetel již existující podklady. (§ 66 odst. 5 vodního zákon: Pokud záplavová území nejsou určena, mohou 

vodoprávní a stavební úřady a orgány územního plánování při své činnosti vycházet zejména z dostupných podkladů 

správců povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi.) 

 
Ing. František Drahonský, nar.8.7.1970, Hraničářů 1351/3, Mikulov, připomínka ze dne 5.10.2018 
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Připomínce bylo  částečně vyhověno (SEA), požadavku na odstranění ploch pro výrobu a komunikace vyhověno 

nebylo. 

Připomínka je nazvána námitkou, stavební zákon umožňuje podat k návrhu projednávaném ve společném jednání 

pouze připomínku. Možnost podání námitky proti návrhu územního plánu je ve stavebním zákoně systematicky 

zakotvena až v oddíle nadepsaném jako "Řízení o územním plánu". Od připomínky se liší tím, kdo ji může uplatnit, 

co vše musí obsahovat a kdy může být v procesu pořizování ÚP uplatněna. 

Až ve fázi projednávání návrhu územního plánu, kdy je řízení o územním plánu zahájeno, je návrh zveřejněn k 

veřejnému projednání, a to po jeho (případné) úpravě a posouzení s ohledem na požadavky dotčených orgánů a 

"připomínky" uplatněné v předchozí fázi (§ 50 odst. 3), je možno vznést námitky. 

Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu  č.j. 6 As 39/2016-66 ze dne 30. 11. 2016. 

Připomínka je dále podána k návrhu změny č. III ÚPO Bratčice, která není projednávanou věcí, nicméně jedná se 

věc se stejným obsahem, který je namítán – jen s tím rozdílem, že ÚP neobsahuje varianty průchodu obslužné 

komunikace pro výrobní plochy a zapracovává rovnou variantu, o které rozhodlo na základě stanovisek dotčených 

orgánů ve změně č. III zastupitelstvo obce. 

Co se týká záboru ZPF, orgán jeho ochrany vydal k návrhu souhlasné stanovisko, které v souladu s § 149 správního 

řádu a § 4odst. 2 SZ  odůvodnil. Odůvodnění z hlediska záboru ZPF bylo projektantem doplněno a toto doplnění 

bylo do návrhu pro VP zapracováno. Orgán tedy posoudil i to, zda předpokládaný zábor ZPF je v souladu s §4 

zákona č. 334/1992 Sb vč. posouzení veřejného zájmu na změnách. 

Primárním důvodem pro zvětšení ploch výroby nebylo její rozšíření, nýbrž možnost provedení terénních úprav pro 

skladování materiálu pro bioplynovou stanici. Nicméně přípustným využitím ploch VS jsou kromě staveb výroby a 

skladování též související zeleň, související administrativa, související dopravní a technická infrastruktura, 

zajišťující obslužnost území,- související parkoviště a garáže,- sídelní zeleň,- výrobny energie z obnovitelných 

zdrojů, nepřevyšující 10m, nevytvářející dominanty v území či protierozní opatření. 

To, že rozšíření ploch není veřejným zájmem, není pravdivé. Obec by měla v územním plánu zakotvit možnost 

rozvoje všech tří složek udržitelného rozvoje a tedy i rozvoj hospodářského pilíře – dle § 18 stavebního zákona a 

současně dle čl.16a a 17. 

K dopracování posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území: 

Návrh byl vyhodnocen z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území a tedy i z hlediska vlivu na ŽP, závěry tohoto 

vyhodnocení byly částečně zapracovány již do návrhu projednaného ve veřejném projednání, další byly na základě 

stanoviska SEA zapracovány do návrhu upraveného pro veřejné projednání. Toto vyhodnocení však zvětšení 

výrobních ploch nevyloučilo a podmínky, které navrhlo pro minimalizaci negativních vlivů na území byly již do 

návrhu zapracovány jako podmínky pro změny v území v ploše výroby. 

Krom toho, jak vyplývá též ze stanoviska SEA, vymezení plochy a její kladné vyhodnocení  i posouzení orgánem SEA 

samo o sobě neznamená, že  v ploše bude povolen jakýkoliv navrhovaný záměr. Půjde-li o záměr, který bude 

podléhat vyhodnocení z hlediska zákona 100/2001 Sb., jeho vhodnost bude na základě tohoto zákona posuzována 

(EIA). 

Připomínající připomíná vypracování něčeho, co již vypracováno bylo a projednání čehož bylo deklarováno na 

veřejné vyhlášce, jíž byl ÚP zveřejněn. Připomínce bylo tedy částečně vyhověno. 

 

Připomínky obce – určeného zastupitele: 

Připomínka z 3.10.2018 

Prověřit možnosti těchto úprav: 
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Připomínce bylo vyhověno, požadavky jsou zákonné z hlediska úkolů a cílů územního plánování.  

 

Připomínka z 11.10.2018 

Prověřit možnosti těchto úprav: 

 
Připomínce bylo vyhověno, byla vymezena zastavitelná plocha Z14 pro občanské vybavení a část 

pozemku p.č.263 je vymezeno jako stabilizovaná plocha občanského vybavení. Požadavky jsou zákonné 

z hlediska úkolů a cílů územního plánování.  

 

Připomínka z 31.10.2018 

Prověřit možnosti těchto úprav: 

 

 
 

Připomínce bylo vyhověno, byla vymezena zastavitelná plocha Z12 pro výrobu a přičleněna tak 

k stávajícím plochám výroby, na nichž je skládka. Plochy ÚSES byly posunuty na jejich okraj. 

 

 

6. Vyhodnocení souladu  ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území  

Je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené 2.odůvodnění 
 

7.Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů  
Je vyhodnocen  v kapitole označené 3. textu odůvodnění po jednotlivých předpisech – stavební zákon, 

vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 501/2006 Sb. a  je popsán po jednotlivých ustanoveních. 

 

8.Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR a ZÚR ve znění jejich aktualizací  

Je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené 1.odůvodnění.  

 
 

 


