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BLOK II – ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU  

TĚŠANY 
 
 
 

II/1 
 

POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.II ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

 

Dne 28.2.2018 oznámila obec Těšany, že plánuje pořízení změny ÚP Těšany a žádá MěÚ 
Židlochovice o zajištění stanovisek dle § 55a odst. 2 písmena d) a e) stavebního zákona (dále jen 
SZ). 
Pořizovatel dne 1.3.2018 požádal příslušné orgány (Krajský úřad Jihomoravského kraje) o tato 
stanoviska po zpřesnění obsahu změny navrhovaného obcí o jednotlivé body vyplývající ze Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
Příslušný orgán ve svém stanovisku ze dne 16.3.2018 č.j. JMK 43870/2018 vydal stanovisko v tom 
smyslu, že návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a z hlediska posuzování vlivů na životní prostření 
neuplatnil orgán požadavek. Návrh nebyl proto posuzován z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
26.3.2018 zaslal pořizovatel návrh obsahu změny Zastupitelstvu obce Těšany (dále jen ZO) 
k rozhodnutí o pořízení změny a o jejím obsahu. 
ZO z vlastního podnětu (§ 44 písm. a)) zákona č. 183/2006Sb. zákon o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ) a §55a odst. 2 v souladu s § 6 odstavec 
(5) písmeno a) na svém zasedání dne 2.5.2018 usnesením rozhodlo o pořízení změny a jejím obsahu, 
a určilo jako určeného zastupitele pro plnění úkolů vyplývajících z § 53 odst.(1) stavebního zákona 
pana starostu Ing. Miroslava Zborovského.  
Pořizovatel dle § 162 odst. 4 a 5 vložil data do evidence územně plánovací činnosti na podkladu 
registračního listu dle § 22 vyhl. č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Dne 10.5.2018 zajistil pořizovatel zpracování změny Ing. Arch. Ivo Kabeláčem (č. autorizace 618) 
zasláním usnesení ZO o pořízení a obsahu změn 
Dne 17.5.2018 předal určený zastupitel pořizovateli dokumentaci k projednání změny, kterou 
obdržel od projektanta. Nebylo tak nutno doručovat dokumentaci obci dle § 55b odst.1., téhož dne 
pořizovatel zaslal 
návrh změny územního plánu krajskému úřadu. 
Pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 a §52 odst. (1) SZ návrh změny ÚP spolu s oznámením o 
konání veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také oznámením o konání 
veřejného projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. V souladu s § 23a byly 
o tomto úkonu správního orgánu při projednávání návrhu změny územního plánu vyrozuměni 
oprávnění investoři, v jejichž seznamu obcí je obec Těšany uvedena, zaznamenaní v seznamu 
oprávněných investorů, který zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. 
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 18.5.2018, doručena tedy byla 
2.6.2018 a svěšena 12.7.2018. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány 
nejpozději 18.5.2018 a obce nejpozději 21.5.2018.  Datum konání veřejného projednání bylo 
stanoveno na 28.6.2018.. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona; 
lhůta 30 dní předem po přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce uplynula 
20.6.2018, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou 
vyhláškou uplynula 17.6.2018. 
V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 
dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 
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odstavce (2) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později 
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 55b odst. (2) stavebního zákona. 
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 18.5.2018 do 9.7.2018) a místo (u pořizovatele), 
v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a 
fotokopie úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od 
data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné 
vyhlášky. 
Veřejné projednání se uskutečnilo 28.6.2018 a byl z něj pořízen záznam v souladu s § 22 SZ. 
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 9.7.2018. 
K návrhu změny ÚP uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 
Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Brno, 
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno SPU 257043/2018/Lně  29.5.2018 
Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Brno, 
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

Upravené stanovisko 
SPU 324342/2018/Lně  12.7.2018 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O. BOX 155/OSM, 
14021 Praha 4 MV-58899-4/OSM-2018 29.6.2018 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 
územních zájmů, Tychonova 1,160 01 Praha6, IDDS.hjyaavk 83383/2018-1150-OÚZ-BR 3.7.2018 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno HSBM-2-76/2018 4.7.2018 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 , 601 82 Brno JMK 71063/2018 2.7.2018 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 MPO 35677/2018 22.5.2018 

 

K návrhu změny ÚP uplatnil námitku oprávněný investor: 
Jméno či název odesílatele podání: Číslo jednací  Podáno dne 
MND a.s., IČ 28483006, Úprkova 807/6, Hodonín, 695 01 V/2018/094 4.7..2018 
Tento však svým podáním ze dne 13.7.2018 vzal námitku v plném rozsahu zpět. 
 

K návrhu změny ÚP uplatnil stanovisko nadřízený orgán: 
Jméno či název odesílatele podání: Číslo jednací  Podáno dne 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 , 601 82 Brno JMK 102049/2018 17.7.2018 

 

K návrhu změny ve veřejném projednání neuplatnily ve lhůtě dle §55b odst. (2) SZ námitky žádné 
jiné dotčené osoby. 
Jelikož stanovisko dotčeného orgánu Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj nebylo 
uplatněno formou stanovenou legislativou (bylo uplatněno jako sdělení) a také neobsahovalo 
zákonné náležitosti (závaznou část a odůvodnění) dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, 
pořizovatel to dotčenému orgánu sdělil a požádal jej o nápravu. 12.7.2018 správní orgán doručil 
pořizovateli zákonné stanovisko se všemi náležitostmi. 
Dne 11.7.2018 v souladu s § 55b odst. 4 zaslal pořizovatel Krajskému úřadu Jihomoravského kraje 
jako nadřízenému orgánu všechna stanoviska a námitku, kdy 13.7.2018 jej informoval o tom, že 
MND a.s. vzal svou námitku zpět. 
Krajský úřad uplatnil souhlasné stanovisko dle § 55b odst. 4 dne 17.7.2018. 
Dne 11.7.2018 byla pořizovateli předána veřejná vyhláška, kterou byl doručen návrh změny svěšená 
z úřední desky pořizovatele a 17.7.2018 tatáž svěšená z úřední desky obce Těšany. Z obou vyplývá, 
že byly vyvěšeny 18.5.2018 a svěšeny 10.7.2018 a to jak v listinné podobě tak způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, což je osvědčeno podpisem osob pověřených zveřejňováním 
písemností na úředních deskách obou obcí. 
Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny ÚP ve 
spolupráci s určeným zastupitelem a protože nebyly v průběhu projednávání uplatněny žádné 
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námitky ani připomínky, nezpracovával návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o 
námitkách a nebyl uplatněn proces dle § 53 odst. 1.  
Součástí návrhu pro veřejné projednání byly vymezeny tzv. nezastavitelné plochy jako důsledek 
aktualizace zastavěného území. Rozvojové plochy B a C byly ÚP vymezeny jako plochy zastavitelné 
a jelikož nebylo obsahem změny nějak jejich zastavitelnost omezit a k vymezení nedošlo na základě 
veřejného zájmu, bylo vymezení nezastavitelnosti jisté části těchto ploch k vydání změny zrušeno. 
Pořizovatel tuto změnu nepovažuje za podstatnou úpravu ve smyslu § 53 odst. 2 SZ, protože není 
zasahováno do vlastnického práva negativně, zůstávají zachovány podmínky stanovené původním 
územním plánem a není také ani zasahováno do žádného veřejného zájmu, pořizovatel tedy zajistil 
drobné úpravy v textu odůvodnění návrhu  a zpřesnění pojmů grafické části, 18.7.2018 přezkoumal 
změnu dle § 53 odst. (4) písmeno a) - d), doplnil v části odůvodnění toto své přezkoumání a dne 
23.7.2018 předložil zastupitelstvu obce Těšany k vydání v souladu s §54 odst. (1) SZ návrh změny a 
zajistil též doručení návrhu a úplného znění územního plánu po této změně  obcí Těšany.  
 

1) Odůvodnění pořizovatele dle § 53 odst. 4  
 

Soulad změny územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění její 1.aktualizace (dále jen 
PUR) a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR ) 
Soulad návrhu s PÚR je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené II/2 a II.2.2 a byl 
popsán vzhledem ke všem částem PÚR,  které se vztahují k řešenému území. Z hlediska souladu 
změny ÚP s PÚR a ZÚR uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle §55b odst.4 SZ:: 
Jméno či název odesílatele podání: Číslo jednací  Podáno dne 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování 
a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 102049/2018 17.7.2018 
Nadřízený orgán ve stanovisku konstatuje, že nemá připomínky   

• z hlediska souladu návrhu změny s Politikou územního rozvoje ve znění její 1.aktualizace 
• z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
• z hlediska souladu návrhu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh změny v souladu s PÚR a ZÚR. 
 

Soulad změny 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 II.3. 
Z hlediska úkolů územního plánování dle odst. c) byla změnou prověřena potřeba změn v území 
(změna prostorového regulativu v ploše ozn. V1), veřejný zájem na provedení změn z hlediska 
vydaných ZÚR (úprava koridoru územní rezervy). Přínosem změn je v případě změny prostorového 
regulativu větší variabilita staveb a v případě úpravy koridoru územní rezervy sladění napojení 
koridoru na sousední obec a jeho vymezení uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. Rizika s ohledem 
na veřejné zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání 
byla vyhodnocena v oddíle souladu se stanovisky dotčených orgánů a tam, kde dotčený orgán 
neuplatnil stanovisko, soulad vyhodnotil pořizovatel. 
Dle § 19 odst.1, písm..d) změna stanovila urbanistické požadavky na využívání (úprava koridoru 
územní rezervy) a prostorové uspořádání území (změna prostorového regulativu v ploše ozn. V1), 
taktéž dle odst.e) stanovila podmínky pro provedení změn v území s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území a na využitelnost navazujícího území, mírné navýšení prostorového regulativu 
neovlivní ani stávající charakter území a využitelnost navazujícího území není dotčena, 
v bezprostřední blízkosti je vymezena plocha pro biocentrum a plochy bydlení se nachází ve 
vzdálenosti cca 116m. 
Změna dále: 
• nestanovila pořadí provádění změn v území (etapizaci) dle odst. f) 
• svou podstatou nezměnila územním plánem vytvořené územní podmínky pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 
• úpravou výškového regulativu zlepšila v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých 

hospodářských změn, protože umožní variabilnější využití stávající plochy výroby 
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• vytvořila v území podmínky pro zajištění civilní ochrany a podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních právních předpisů – viz soulad se stanovisky dotčených orgánů v oblasti civilní 
ochrany a ostatních oblastech veřejných zájmů chráněných právními předpisy 

Zvlášť je popsán soulad s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 
a požadavky na ochranu nezastavěného území. Účelné využití zastavěného území je mírným 
navýšením prostorového regulativu podpořeno, změna nevymezila žádné zastavitelné plochy, 
zastavěné území bylo aktualizováno postupem dle § 58 stavebního zákona na základě intravilánu 
jako výchozího podkladu, ochrana nezastavěného území stanovená územním plánem není tedy 
dotčena. 
ÚP byl vydán v roce 2013, novelou č. 225/2017účinnosu od 1.1.2018  nedošlo v ustanoveních § 18 a 
19 SZ k takovým změnám, které by měly vliv na jeho vyhodnocení z hlediska úkolů a cílů územního 
plánování. 
Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh změny v souladu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území. 
 

Soulad změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  
Je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené II.4. po jednotlivých předpisech – stavební 
zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 501/2006 Sb. u stavebního zákona je popsán po 
jednotlivých ustanoveních. 
Dále pak z hlediska vyhlášky č.500/2006 Sb. ve znění vyhl.č 13/2018. 
Změna ÚP obsahuje textovou a grafickou část, kdy je po strukturální i obsahové stránce aktualizován  
územní plán Těšany,  jsou zrušeny ty části, které jsou v rozporu s novelami stavebního zákona a tak 
zpracována dle obsahu a  struktury příloha č.7., v souladu s § 55 odst.6 změna je zpracována  v 
rozsahu měněných částí. Odůvodnění je zpracováno obsahově v souladu s platným zněním přílohy č. 
7, kde není dodržení struktury požadováno. Komplexní odůvodnění řešení změny zachovává 
strukturu odůvodnění ÚP.  
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je obsaženo v bodu 
II/10, vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny 
územního plánu pořizované zkráceným postupem v bodu II/11, výčet záležitostí nadmístního 
významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 
odůvodněním potřeby jejich vymezení v bodu II/12 – nejsou, výčet prvků regulačního plánu s 
odůvodněním jejich vymezení v bodu II/14 – nejsou, v bodě II/13 vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
uvádí, že změna nemění rozsah a využití ploch. Jako bod II/15 odůvodnění je uveden text 
s vyznačením změn. 
Výkresy, které jsou součástí grafické části změny územního plánu, jsou zpracovány v měřítku 1 : 5 
000 - výkres základního členění a hlavní výkres, jiné výkresy grafické části ÚP se nemění, 
z odůvodnění je zpracován koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
z výše uvedených důvodů zpracován není a výkres širších vztahů též.  Ve výkresech je vyznačena 
hranice řešeného území v návaznosti na měněné jevy. 
Z hlediska vyhl. č. 501/2006 b. se změna nedotýká § 3, protože nevymezuje nově plochy a zužuje 
původním ÚP vymezený koridor územní rezervy, který byl vymezen jako překryvná plocha nad 
stávajícím využitím území. Změna nezasahuje do bezpečně přístupných veřejných prostranství, 
nedotýká se stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou. Změna svou povahou 
(nevymezuje zastavitelné plochy) nezasahuje do ustanovení §7 odst. (2) vyhlášky. 
Po přezkoumání dle výše uvedeného je změna v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. 
 

Soulad změny s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů předpisů 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen.  
Soulad návrhu ÚP se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je 
přezkoumán dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních právních předpisů. 
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Ochrana životního prostředí 
 zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů § 22 písm. d) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e): 
Dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí neuplatil požadavek na vyhodnocení vlivů 
navrhované změny životní prostředí s odůvodněním, že plocha V1, pro kterou je požadována změna 
výškového regulativu z 9 m na max. 15 m, představuje stávající provozovaný areál zemědělské 
výroby (chov hospodářských zvířat), kdy v areálu se již aktuálně nachází zemědělské stavby. Sama o 
sobě nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Funkční využití, stejně jako ostatní stávající regulativy plochy, zůstanou 
zachovány a vzhledem k aktuálnímu stavu a parametrům stávajících budov. 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí nemá připomínky. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 

Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
§ 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 
Obsah stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e): 
Hodnocený návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy NATURA 2000, které jsou v 
působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje s odůvodněním, že 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. 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Dotčený orgán ochrany přírody na základě předchozího vyloučení významného vlivu k obsahu změny 
územního plánu na soustavu Natura 2000 nemá k návrhu další připomínky. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 

Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
§ 77 odst. 1 písm. q) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
 

Vyhodnocení z hlediska zákonem č.114/1992 Sb. hájených zájmů: 
Z hlediska krajinného rázu odůvodnění v kapitole Z.3. uvádí, že z hlediska urbanistické koncepce 
není požadavek Změny č. 2 na zvýšení parametru limitní výšky v rozporu s prostorovým 
uspořádáním obce. ÚP v kapitole 3.1.1. Strategická rozhodnutí, zásady z hlediska ochrany krajiny 
uvádí zachovat dominanty krajiny a výrobní aktivity rozvíjet v plochách s těžištěm ve stávajícím 
areálu severně od obce – dominanty Šinkvický dvůr a Vinohrady zvýšením o maximální výšky 
staveb z 9 na 15 m nemohou být narušeny a to ani v dálkových pohledech. 
Územní systém ekologické stability zůstává nezměněn. 
 

Těžiště změny tkví ve změně prostorové regulace ve stávající využívané ploše výroby: 
• obecná ochrana druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů 
• vybraná naleziště nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických  
• ochrana dřevin rostoucích mimo les, 
• síť zvláště chráněných území  
• cíl zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření, 
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•  ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život 
vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého 
vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů, 

• ochrana krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky a rekreace 
tak zůstává nezměněna a nedotčena. 
 

Ochrana vod 
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 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Dotčený orgán ochrany přírody uvedl, že není věcně příslušný. 
Vyhodnocení: 
Věcně příslušný je vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Židlochovice, 
ten však nevydal žádné stanovisko. 
 

Ochrana vod 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
§ 106 odst.2  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem č.254/2001 Sb. hájených zájmů: 
Ochrana povrchových a či podzemních vod, hospodárné využívání vodních zdrojů a zachování i 
zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, podmínky pro snižování nepříznivých účinků 
povodní a sucha a bezpečnost vodních děl, zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ochrana 
vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů zůstává změnou 
prostorové regulace ve stávající využívané ploše výroby a úpravou rozsahu územní rezervy pro 
silnici nedotčena. 
 

Ochrana ovzduší 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 11 odst. 2 písm. a) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Dotčený orgán příslušný k ochraně ovzduší nemá k předloženému návrhu připomínky 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 

Ochrana zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
§ 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Dotčený orgán příslušný k ochraně ZPF nemá k předloženému návrhu připomínky s odůvodněním, 
že nedojde k záboru ZPF. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 

Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm. a) a b) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Dotčený orgán ochrany lesa uvedl, že není věcně příslušný. 
Vyhodnocení: 
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Věcně příslušný je úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Židlochovice, ten však 
nevydal žádné stanovisko. 
 
Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. b)  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem č.2891995 Sb. hájených zájmů: 
Jelikož těžiště změny tkví ve změně prostorové regulace ve stávající využívané ploše výroby a 
úprava (zúžení) územní rezervy pro silnici nezasahuje do lesních pozemků, nedotýká se změna ÚPD 
zájmů hájených tímto zákonem. 
 

Ochrana ložisek nerostných surovin 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů § 15 odst. 2, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,  § 13 odst. 2  
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že ložiska nerostných surovin a 
chráněné ložiskové území je situováno v k.ú. zcela mimo změnou řešené území. 
 

Ochrana ložisek nerostných surovin 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 481/13,601 42, Brno 2 
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že ložiska nerostných surovin a 
chráněné ložiskové území je situováno v k.ú. zcela mimo změnou řešené území a na k.ú. není vymezen 
žádný dobývací prostor. 
 

Ochrana ložisek nerostných surovin 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že ložiska nerostných surovin a 
chráněné ložiskové území je situováno v k.ú. zcela mimo změnou řešené území. 
Přesto uplatnil stanovisko z hlediska tohoto zákona – souhlasné stanovisko bez připomínek. 
 

Odpadové hospodářství 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 75 písm. a)  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem č.185/1995 Sb. hájených zájmů: 
Jelikož těžiště změny tkví ve změně prostorové regulace ve stávající využívané ploše výroby a 
úprava (zúžení) územní rezervy pro silnici, v oblasti ochrany lidského zdraví umožní-li změna 
prostorové regulace využití technologií, které zlepší podmínky využití stávajících staveb pro 
zemědělskou výrobu a zlepší podmínky, kterými budou stavby působit na své okolí, bude se jednat o 
změnu ve smyslu tohoto zákona pozitivní. 
 

Odpadové hospodářství 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech § 79 odst. 1 písm. k)  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem č.185/1995 Sb. hájených zájmů: 
Jelikož těžiště změny tkví ve změně prostorové regulace ve stávající využívané ploše výroby a 
úprava (zúžení) územní rezervy pro silnici, v oblasti předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s 
nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti 
tohoto využívání, umožní-li změna prostorové regulace využití technologií, které zlepší podmínky 
využití stávajících staveb pro zemědělskou výrobu a zlepší podmínky, kterými budou stavby působit 
na své okolí, bude se jednat o změnu ve smyslu tohoto zákona pozitivní. 
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Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. i) v souv. s § 77, § 82 odst. 2 
písm. j)  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00, Brno 2 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem č.258/2000  Sb. hájených zájmů: 
Jelikož těžiště změny tkví ve změně prostorové regulace ve stávající využívané ploše výroby a 
úprava (zúžení) územní rezervy pro silnici, v oblasti ochrany před hlukem nebo vibracemi, umožní-li 
změna prostorové regulace využití technologií, které zlepší podmínky využití stávajících staveb pro 
zemědělskou výrobu a zlepší podmínky, kterými budou stavby působit na své okolí, bude se jednat o 
změnu ve smyslu tohoto zákona pozitivní. 
 

Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, § 37 odst.1  
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4, Praha 28  
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem  hájených zájmů: 
Přestože těžiště změny tkví ve změně prostorové regulace ve stávající využívané ploše výroby a 
úprava (zúžení) územní rezervy pro silnici se nacházejí v ochranném pásmu zdroje léčivé minerální 
vody, v oblasti ochrany léčivých vod umožní-li změna prostorové regulace využití technologií, které 
zlepší podmínky využití stávajících staveb pro zemědělskou výrobu a zlepší podmínky, kterými 
budou stavby působit na své okolí, bude se jednat o změnu ve smyslu tohoto zákona pozitivní. 
 

Veterinární správa 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, § 49 odst. 1 písm. j)  
Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého třída č.p. 174,612 00  Brno 12 
Jelikož dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu, pořizovatel vyhodnotil zájmy hájené tímto 
zákonem takto: 
Zákon z hlediska veterinární péče stanovuje požadavky na chov a zdraví zvířat a na živočišné 
produkty, na podnikání v oblasti chovu zvířat. Umožní-li změna prostorové regulace využití 
technologií, které zlepší podmínky využití stávajících staveb pro zemědělskou výrobu a zlepší 
podmínky, kterými budou stavby jak stávající, tak umisťované nově působit na své okolí, bude se 
jednat o změnu ve smyslu tohoto zákona pozitivní. 
 

Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 29 odst. 2 písm. c)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a pam. péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Dotčený orgán uvedl, že není věcně příslušný. 
Vyhodnocení: 
Věcně příslušný je úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Židlochovice, ten však 
nevydal žádné stanovisko. 
 

Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 29 odst. 2 písm. c)  
Městský úřad Židlochovice, OŽPSÚ – pracoviště st.pam. péče, Masarykova 100, 667 01  
Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem hájených zájmů: 
Protože těžiště změny tkví ve změně prostorové regulace ve stávající využívané ploše výroby a 
úpravě územní rezervy silnice a obojí je situováno v k.ú. mimo kulturní památky v k.ú. obce, 
nedotýká se změna ÚPD zájmů hájených tímto zákonem. 
 

Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hl. řešení dálnic a silnic I. 
třídy  
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Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00, Praha 1 
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že na k.ú. obce se nenachází ani 
dálnice ani silnice I. třídy. 
 

Doprava na pozemních komunikacích 
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 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Dotčený orgán příslušný tohoto zákona souhlasí bez požadavků. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 

Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 4 písm. d) z hlediska řešení místních 
komunikací a účelových komunikací  
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01, Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem hájených zájmů: 
Protože těžiště změny tkví ve změně prostorové regulace ve stávající využívané ploše výroby a 
úpravě územní rezervy silnice, nedotýká se změna ÚPD zájmů hájených tímto zákonem z hlediska 
řešení místních komunikací a účelových komunikací 
 

Doprava drážní 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00, Praha 1 
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že na k.ú. obce se nenachází dráha 
ani žádný záměr dráhy. 
 

Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00, Praha 1 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem  hájených zájmů: 
Protože těžiště změny tkví ve změně prostorové regulace s navýšením z 9m na 15m ve stávající 
využívané ploše výroby a úpravě územní rezervy silnice, nedotýká se změna ÚPD zájmů hájených 
tímto zákonem, protože přestože se řešené území nachází v ochranném pásmu letiště Brno proti 
laserovým zařízením, nemá potenciál takováto zařízení ovlivnit. 
 

Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l)ve věcech vojenského letectví 
v souvislosti  s § 87 odst. 2 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Dotčený orgán uplatnil ve svém podání k návrhu změny stanovisko z hlediska tohoto zákona, avšak 
na základě zmocnění v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb. a v § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., taktéž ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona, kdy v oznámení o projednávání 
návrhu od pořizovatele bylo jednoznačně uvedeno, že návrh se projednává ve zkráceným postupem 
dle 55a a 55b stavebního zákona. 
 

Dotčený orgán nemá jiné připomínky k návrhu než: 
• požaduje respektování Ochranného pásma radiolokačního zařízení jako území dle § 175 odst.1, 

kde lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavby jen na základě závazného stanoviska MO.  
• požaduje zapracovat do textové části odůvodnění ÚP do kapitoly Zvláštní zájmy MO a do 

výkresu odůvodnění – koordinačního výkresu uvést: Celé správní území obce je situováno v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany. 

Dotčený orgán odůvodňuje svůj požadavek takto:  
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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. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, protože požadavky dotčeného orgánu do územního plánu jsou 
naplněny. ÚP Těšany ve svém odůvodnění obsahuje kapitolu: 
Z.7.4 Požadavky civilní ochrany, požární ochrany, ochrana zvláštních zájmů a v ní odstavec 
Požadavky Vojenské a ubytovací správy (VUSS) Brno v níž je uvedeno, že celé správní území se 
nachází v OP radiolokačního zařízení – zájmovém území MO ČR dle § 175 odst. 1 stavebního 
zákona. Koordinační výkres ÚP Těšany obsahuje požadovanou textovou poznámku. Změnou ÚPD 
se nemění a nelze změnit odůvodnění ÚP. 
Limit tak, jak byl předán do ÚAP a oznámen správnímu orgánu, (který je jak úřadem územního 
plánování, tak stavebním úřadem) zůstává nezměněn a povinnosti z něj plynoucí při umísťování a 
povolování staveb z § 175 odst. 1 stavebního zákona nelze měnit územně plánovací dokumentací, 
k jejímuž vydání je příslušné zastupitelstvo obce, došlo by tak k zásahu do věcné příslušnosti jiného 
správního orgánu, stavebního úřadu, který stavby povoluje a umisťuje. 
Textová poznámka tak bude i nadále součástí koordinačního výkresu, který dle § 2 vyhlášky č. 
500/2006 Sb. zahrnuje limity využití území a který bude součástí úplného znění ÚP po změně, jehož 
zveřejnění je podmínkou nabytí účinnosti změny ÚPD a který je podkladem pro rozhodování 
v území. 
 

Energetika 
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon), § 16 písm. g  
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Dotčený orgán ve svém podání k projednávané věci neuplatnil stanovisko. 
 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 3  
Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná  4, 602 00  Brno 2 
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že se neumisťují ani  nemění 
zdroje energie, distribuční soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná 
tepelná zařízení a pro dané území není vydána územní energetická koncepce. 
 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, § 13 odst. 5  
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že se změnou nemění stavby, 
které provádí tento dotčený orgán. 
 

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 
Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD z hlediska využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření a z údajů poskytnutých pro ÚAP na k.ú. obce se žádný této 
problematiky netýká, ani ministerstvo či jím zřízená organizace neposkytlo takovýto údaj území - 
nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný zákonem a orgán nebyl vyzýván k uplatnění 
stanoviska e změně. 
 

Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,§ 6 odst. 1 písm. h) 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů,Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Dotčený orgán uplatnil jako stanovisko z hlediska tohoto zákona stanovisko z hlediska zákona o 
civilním letectví, vyhodnocení souladu návrhu se stanoviskem dotčeného orgánu viz výše v odstavci 
Doprava letecká. 
 

Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 12 odst. 2 písm. i)  
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Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1 ,Zábrdovice ,614 00 Brno 14 
Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko s odůvodněním, že záměry a charakter využití ploch 
popsaných v návrhu předmětné změny ÚP nevyžadují řešení opatření, uvedených v ustanovení § 20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 

Pozemkové úpravy 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, § 19 písm. c) 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno , 
Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno 
Dotčený orgán vydal nejdříve sdělení, které formou ani obsahem nesplňovalo požadavky kladené 
legislativou (stavební zákon, zákon o pozemkových úpravách, správní řád) na stanovisko k návrhu 
změny ÚP. Pořizovatel sdělil dotčenému orgánu tuto skutečnost a ten posléze vydal souhlasné 
stanovisko (se všemi náležitostmi) s odůvodněním, že změny, které jsou uvedeny v předkládané 
dokumentaci nemají vliv na Plán společných zařízení (který je součástí probíhajících komplexních 
pozemkových úpravy) a nejsou s ním v rozporu. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 

Bezpečnost státu 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 odst.1 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001, IDDS:hjaavk 
Dotčený orgán uplatnil jako stanovisko z hlediska tohoto zákona stanovisko z hlediska zákona o 
civilním letectví, vyhodnocení souladu návrhu se stanoviskem dotčeného orgánu viz výše v odstavci 
Doprava letecká. 
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
Dotčený orgán sám nevymezil území dle § 175 odst. 1 (území je vymezeno Ministerstvem obrany) a 
stanoviskem sděluje, že z hlediska své působnosti neuplatňuje připomínky k předloženému návrhu. 

 
 

II/2 
 

SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

 
2.1. SOULAD ÚP A ZMĚNY Č. II S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

Podle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR) je území ORP Židlochovice, a tedy i obec 
Těšany součástí rozvojové oblasti OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno. 
 
Z „PÚR 2008“ schválené dne 20. 7. 2009, která byla platná v době schválení zadání ÚP, nevyplývaly 
pro územní plán Těšany specifické požadavky. 
 
Územní plán Těšany a jeho změna č. II upřesňuje priority pro zajištění udržitelného rozvoje území 
stanovené PÚR ČR v řešeném území:  
- Jsou stanoveny podmínky pro rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  
- Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví (centrum obce, ochrana ZPF, 
zejména I. a II. třídy ochrany). Při stanovování způsobu využití území v územním plánu Těšany 
dává přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území, 
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- ÚP chrání krajinu a respektuje její hodnoty, její pestrost a charakter, chrání rozsah lesa a zvyšuje 
podíl krajinné zeleně, vytváří podmínky pro prostupnost krajiny a posílení ekologické stability, 
respektuje chráněná ložisková území a dobývací prostory vápence, břidlic a cihlářské suroviny 
(v rámci zpracování ÚP byly upřesněny a aktualizovány), ochranu zemědělského a lesního 
půdního fondu, doplňuje územní systém ekologické stability. V rámci koncepce uspořádání 
krajiny jsou stanoveny zásady ochrany krajinného rázu. Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu 
území NATURA 2000, chráněny jsou nivy vodních toků, 

- ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Rozvíjí a propojuje stávající cyklotrasy, 
umožňuje pěší dostupnost atraktivních míst v okolí (nivy vodních toků – Borkovanského 
potoka s vodní nádrží, vlastní obce Těšany se zázemím drobné držby). Podporováno je 
dopravní spojení s okolními obcemi, cyklistické i pěší. 

- prověřuje účelnost dalšího rozšíření zastavitelných ploch v řešeném území, stanoví podmínky 
pro hospodárné využití zastavěného území, podporuje dostavby proluk a přestavbu uvnitř 
zastavěného území a tím hospodárné využití veřejné infrastruktury. Rozvojové záměry 
jsou umísťovány v návaznosti na stávající zástavbu bez negativních dopadů na charakter 
krajiny, 

- ÚP zachovává urbanistické hodnoty v sídle, jeho kompaktnost a charakter s typickými formami 
převážně ulicové zástavby, omezuje rozšiřování zástavby do volné krajiny. Vytváří podmínky 
pro ochranu urbanistické struktury, kulturních památek a archeologických nalezišť, 

- vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 

- v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytváří podmínky pro zadržování, vsakování 
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků přívalových vod 
v extravilánu, 

- vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, vytvářet podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti okolních obcí a měst, zejména pak města Brna a města Židlochovice,  

- při umisťování veřejné infrastruktury minimalizuje rozsah fragmentace krajiny, respektuje 
silniční i železniční dopravní koridory, účelně a hospodárně navrhuje nové trasy komunikací 
pro zajištění prostupnosti území a diferencuje dopravu s ohledem na zlepšování obytných 
hodnot sídla, jsou vytvořeny podmínky pro koordinované umístění veřejné infrastruktury. 
Technická infrastruktura je v obci na vysoké úrovni a splňuje požadavky na vysokou kvalitu 
života obyvatel. Koncepce technické infrastruktury je stabilizovaná. 

- Jsou zajištěny podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před povodněmi a rozlivy, jsou 
navrženy poldry a další opatření ke zpomalení odtoku z území a revitalizaci vodních toků. ÚP 
dále stanovuje podmínky pro ochranu před větrnou erozí na plochách orné půdy jižně od obce. 
V zastavitelných plochách je navrženo vsakování a využívání dešťových vod. 

- Jsou vytvořeny předpoklady pro rozvoj sociální soudržnosti obyvatel. ÚP posiluje funkce 
centrální obytné zóny sídla jako reprezentativního prostoru a místa k setkávání obyvatel, 
navrhuje nové rozvojové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, obecní rekreaci 
a veřejnou zeleň, 

- ÚP umožňuje polyfunkční využití území s potřebnou vybaveností, vytváří podmínky pro možnost 
vzniku nových pracovních míst stabilizací a návrhem ploch výroby, včetně smíšené, což 
je jednou z podmínek pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

 
V závazné PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 vydané dne:15. 4. 2015 usnesením č. 276 vlády České 
republiky došlo ke změnám, dotýkajícím se řešeného území.  
Z aktualizace PÚR v roce 2015 vyplývají pro k.ú. Těšany požadavky, které je nutno sledovat 
a zahrnout do ÚP jako návrhové plochy. 
Jedná se o koridor pro zdvojení ropovodu Družba DV1. Koridor je zpřesněn formou 
přípolože ke stávající trase ropovodu Družba v celé trase v k.ú. Těšany _ viz výkres 1b 
vydaného ÚP, tento koridor je v ÚP Těšany vymezen a Změnou č. II respektován. ZÚR JmK 
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vymezuje tento záměr jako VPS, takto je záměr vymezen i ve stávajícím ÚP Těšany. 
 

2.2 SOULAD ÚP A ZMĚNY Č. II S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM  
 

Územní plán Těšany byl pořízen a vydán v období neplatnosti Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR JmK), které byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu dne 
21. 6. 2012.  
Jihomoravský kraj pořídil nové ZÚR JmK, které byly vydány opatřením obecné povahy dne 5. 10. 
2016 a nabyly účinnosti dne 4. 11. 2016.   

V kap. A návrhové části ZÚR JmK stanovují priority územního plánování Jihomoravského kraje 
pro územně plánovací činnost kraje a obcí a pro rozhodování v území.  
Územní plán Těšany tyto priority územního plánování JmK zohledňuje – viz dále. 
V kap. B návrhové části ZÚR JmK vymezují na území JmK rozvojové oblasti a rozvojové osy, 
kterými se rozumí zpřesněné rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené politikou územního 
rozvoje a rozvojové oblasti a rozvojové osy nadmístního významu. Těšany jsou zařazeny do „OB3 
metropolitní rozvojové oblasti Brno.“  
V územním plánu Těšany jsou respektovány příslušné požadavky ZÚR JmK na uspořádání území a 
úkoly pro územní plánování.  
V kap. C návrhové části ZÚR JmK vymezují na území JmK specifické oblasti.  
Správního obvodu ORP Židlochovice, do kterého obec Těšany patří, se netýkají žádné specifické 
oblasti. 

V kap. D návrhové části ZÚR JmK vymezují plochy a koridory veřejné infrastruktury 
nadmístního významu, kterými se rozumí plochy pro umístění dopravní a technické infrastruktury, 
a plochy a koridory územních rezerv, jejichž potřebu a plošné nároky je nutno prověřit.  
Obce Těšany se týkají: 

• vedení krajské sítě cyklistických koridorů na území JMK: Blučina – Klobouky u Brna-
Mutěnice-Hodonín - Změna č. II ÚP tuto cyklotrasu vyznačuje, tato je v souladu s řešením, 
navrženým ve vydaném ÚP. 

• koridor pro zdvojení ropovodu Družba TED01, který je součástí návrhu vydaného ÚP 
Těšany-Změna č. II ÚP upřesňuje kód označení, koridor je řešen ve vydaném ÚP. 

• územní rezerva pro přeložku silnice II/380 (RDS 21), která je v ÚP Těšany vymezena 
formou jižního obchvatu v trase hranice k.ú. Moutnice – Těšany – hranice k.ú. Borkovany. 

 Koridor pro přeložku je součástí řešení vydaného ÚP, upřesněn je kód označení, koridor je 
 oproti vydanému ÚP změnou upraven (zúžen). 

 
V ÚP Těšany jsou splněny požadavky ZÚR JmK na uspořádání území a úkoly pro územní plánování 
pro vymezené plochy a koridory veřejné infrastruktury:  

• ÚP na území obce stabilizuje dostatečné množství stávajících cyklotras a navrhuje přeložku 
cyklotrasy ze zatížené silnice II/380 JV směrem do Šitbořic a náhradu cyklotrasy pod 
vinohrady cyklostezkou po břehu vodní nádrže, čímž umožňuje vést krajskou síť výše 
uvedených cyklistických koridorů územím obce. Další údaje viz kap. Z.4.1.8. 

V kap. D návrhové části ZÚR JmK vymezují rovněž plochy a koridory nadregionálního 
a regionálního územního systému ekologické stability krajiny, kterými se rozumí plochy pro 
umístění nadregionálních a regionálních prvků ÚSES.  
Obce Těšany se týkají:  

• RBC 1545 Šinkvický dvůr – plocha pro regionální biocentrum 
• K 132T  koridor pro nadregionální biokoridor 
• RK 1311  koridor pro regionální biokoridor 
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V ÚP Těšany jsou splněny požadavky ZÚR JmK na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování v plochách a koridorech nadregionálního a regionálního ÚSES, označení prvků bylo 
Změnou č. II uvedeno do souladu se ZÚR JMK. 
V kap. E návrhové části ZÚR JmK upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.  
V ÚP jsou splněny požadavky ZÚR JmK na uspořádání území a úkoly pro územní plánování 
v oblasti koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce.  
V ÚP jsou respektována chráněná území přírody a krajiny, jsou součástí vymezeného ÚSES (VKP 
Šinkvice, VKP vodní nádrž Těšany). Vymezený ÚSES podporuje zvyšování biodiverzity v území. 
Návrh ÚSES a systému zalesnění v jižní části k.ú. (Strážka) podporují retenční schopnost krajiny a 
zajišťují zvýšení stability území a ochranu ZPF před erozí. 
ÚP chrání hodnoty zázemí obce, zejména severním a SV směrem (Vinohrádky, kaple nad vodní 
nádrží – v přípravě koncepce ÚP byla pořízena dopravní studie, která prokázala možnost vedení 
obchvatu II/380 jižním směrem - a takto bylo hodnotné zázemí uchráněno před vedením koridoru, 
obec oddělující od jejího zázemí. 
ÚP chrání civilizační hodnoty vymezením centrální obytné zóny a tradiční formy zástavby 
s nastavením systému regulativů. Podporována je prostupnost území pro všechny druhy dopravy. 
Technická infrastruktura je doplněna a zaokruhovány, navrženy jsou úpravy VTL plynovodu, 
umožňující urbanizaci Z-okraje obce. 
V kap. F návrhové části ZÚR JmK stanovují a vymezují jednotlivé typy krajin a jejich cílové 
charakteristiky. Těšany jsou takto zařazeny do  

• č. 10 - krajinného typu Ždánicko-klobouckého 
• č. 11 - krajinného typu Bučovického 
• č. 15 - krajinného typu Šlapanicko – slavkovského 

ÚP Těšany není v rozporu s požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v ZÚR JMK pro tyto krajinné typy a řešená změna ÚP svým obsahem ani rozsahem neovlivní 
zachování nebo dosažení cílových charakteristik stanovených krajinných typů. Změna č. II nemá vliv na 
hodnoty krajiny a vytyčené charakteristiky a neovlivňuje požadavky na uspořádání území. 

V kap. G návrhové části ZÚR JmK vymezují veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu, 
včetně souvisejících staveb a objektů (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO).  
Obce Těšany se týká vymezení pro zdvojení ropovodu Družba (TED01), takto je v ÚP VPS 
vymezena. 
V kap. H návrhové části ZÚR JmK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti 
dotčených obcí. Obce Těšany se týkají: RBC 1545, K 132T, RK 1511, RDS21 a krajské cyklistické 
trasy. Při pořizování ÚP Těšany byly tyto plochy a koridory před jejich vymezením územně 
koordinovány a upřesňovány. Koordinována je trasa koridoru RDS 21 v rámci sousedních obcí 
Moutnice a Těšany v souladu s trasou, preferovanou ve vydaném ÚP Moutnice, návaznost na obec 
Borkovany nenese požadavky na koordinaci. Trasa ropovodu je jednoznačně dána, požadavek na 
přípolož nenese požadavky na koordinaci ÚP sousedních obcí. 
V kap. I návrhové části ZÚR JmK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich 
využití územní studií. Obce Těšany se týká prověření využití ploch Územní studií nadřazené 
dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. 
ZÚR JmK v této oblasti neukládají žádné požadavky a úkoly pro územně plánovací dokumentaci 
obce Těšany.  
Vyhodnocení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 
  

kapitola charakteristika Vyhodnocení zohlednění v ÚP Těšany 
1  Obecná zásada naplnění vizí JmK Respektováno, podpora polyfunkčního využívání území a jeho 

hodnot 
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kapitola charakteristika Vyhodnocení zohlednění v ÚP Těšany 
2  Obecná zásada eliminace příkrých 

rozdílů v území 
Respektováno, nedotýká se řešeného území 

3  Obecná zásada polycentrického 
rozvoje JmK 

Obec je stabilizovanou součástí systému osídlení, vazby jsou 
stabilizované území není součástí multimodálních koridorů. 
Nedotýká se řešeného území 

4  Obecná zásada rozvoje urbanizace 
a vyváženosti ke krajině 
a hospodářství 

Respektováno, obec je v ÚP rozvíjena jako polyfunkční obytný 
a hospodářský prostor s vyváženým vztahem ke kvalitám 
krajiny a životního prostředí – zajištěno tezemi přijaté 
urbanistické koncepce a nastavením systému regulativů 

5  Obecná zásada integrovaného 
rozvoje území 

Respektováno, zajištěno tezemi přijaté urbanistické koncepce a 
nastavením systému regulativů 

6  Obecná zásada respektování 
rozdílných charakteristik částí 
JmK 

respektována, nenese konkrétní požadavky na plochy k.ú. 
Těšany, 
respektovány jsou cílové charakteristiky krajiny 

7  Obecná zásada pro dopravu 
napojení JmK vně 

Respektováno, netýká se nároků na plochy v řešeném území 

8  Obecná zásada dopravní 
infrastruktury 

Součástí řešení je koridor rezervy pro RDS 21 – upřesněn 
v územní koordinaci, přepravní vztahy jsou rozvinuté a 
stabilizované 

9  Ad c) cyklodoprava 
Ad d) IDS JmK 

Součástí řešení je koridor krajské cyklotrasy 
IDS JmK respektován 

10  Prostupnost krajiny Je zajištěna vymezením komplexního diferencovaného 
dopravního systému 

11  Obecná zásada obslužnosti 
občanskou vybaveností 

Respektována, vymezeny dostatečné plochy pro občanskou 
vybavenost a smíšené funkce, napojení na vyšší centra, vztahy 
jsou stabilizované 

12  Kvalita životního prostředí Zajištěna funkční zonací s vymezením ploch s prioritou 
ochrany krajiny a diferencovaným polyfunkčním využíváním 
území 

13  Obecná zásada ochrany před 
imisemi 

Respektována zásada minimalizace vlivů na ŽP je součástí 
urbanistické koncepce a nastavení systému regulativů 

14  Přírodní a civilizační hodnoty Zajištěna funkční zonací s vymezením ploch s prioritou 
ochrany krajiny a diferencovaným polyfunkčním využíváním 
území 

15  Venkov a primární sektor Respektováno, zásada zachování hodnot a jedinečnosti formou 
zonace a nastavení systému regulativů 

16  Obecné zásady stabilizace 
hospodářství a soudržnosti 

Respektováno, urbanistická koncepce definuje zásady, řešené 
území není součástí vymezených rozvojových os 

17  Specifické oblasti Řešené území není součástí vymezených specifických oblastí 
18  Ohrožení území přírodními 

katastrofami 
Jevy se v území nevyskytují, obecná ochrana krajiny a hodnot 
je opatřeními respektována 

19  Primární ekologicky šetrné zdroje Nejsou v ÚP navrhovány, nejsou zde vhodné podmínky 
s ohledem na zachování hodnot řešeného území 

20  Ochrana vodohospodářsky 
významných území 

Řešené území není jejich součástí, respektováno je OP 
přírodních minerálních zdrojů léčivých vod 

21  Bezpečnost území, civilní obrana Zásady jsou součástí ÚP, nejsou požadavky na vymezení ploch 
22  Napojení orgánů ÚP na národní a 

vyšší plánovací aktivity 
Je respektováno, nejsou navrhována konkrétní opatření, na 
území nejsou formulovány požadavky 

23  Podporovat pořizování ÚP Respektováno, obec má vydán ÚP 
 

 
II/3 

 
SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA ÚPOŽADAVKY NA 

OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A 
POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
ÚP i Změna č. II jsou zpracovány v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vymezuje základní 
koncepci uspořádání a funkčního využívání území, ctí a rozvíjí potenciály řešeného území, veškeré 



           ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO 
                    STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, MĚSTYS, KRAJINU A VESNICI 

 

* ZMĚNA č.II ÚP TĚŠANY - BLOK II - ODŮVODNĚNÍ * 
Stránka č. 16 

jeho kladné hodnoty. Vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu přírodních a civilizačních hodnot, vytváření harmonizujících podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. Změna č. II koncepci nemění. 

 

Ochrana a rozvoj hodnot území v ÚP a jeho Změny č. II spočívá: 
- v respektování definovaných chráněných hodnot území podle jiných právních předpisů, 
- v ochraně pestré krajiny s vymezením ploch s prioritou ochrany přírody a krajiny, 
- v respektování volné zemědělské krajiny, zejména tradiční různorodé zemědělské krajiny, 
- v respektování urbanistických hodnot sídla a jeho uspořádání, jeho dominant a potenciálů, 
- v respektování dopravní prostupnosti území pro různé druhy dopravy v přiměřeném rozsahu, 
- v principech vymezení zastavěného území s cílem ochrany nezastavěného území a ochrany 

hodnot řešeného území; zastavěné území je podle požadavku pořizovatele vymezeno 
s respektováním „intravilánu“ z roku 1966, nezastavitelné plochy uvnitř něj, které nejsou 
koncepcí ÚP Těšany vymezeny jako zastavitelné byly zregulovány jako nezastavitelné. 

- v ochraně nezastavěného území vytvářením podmínek pro účelné využití zastavěného území 
s využitím plochy stávajících výrobních ploch včetně rozvojových v souladu s dříve přijatými 
koncepčními rozhodnutími, 

- v podpoře polyfunkčního využívání krajiny, včetně měkkých forem rekreace a podporou 
podmínek pro její rozvoj a provoz, 

- v návrhu regulativů pro činnosti v území v rozsahu odpovídajícím možnostem časem proměnlivé 
legislativy. 

 

Aplikovány byly požadavky na komplexnost ÚP procesu v souladu s nelegislativním strategickým 
dokumentem „Politika architektury a stavební kultury České republiky“, který vláda ČR schválila 
dne 14.01.2015 usnesením č. 22.  
 

Změna č. II a její vliv na podmínky podle § 18: 
- odstavec (1) – podmínky jsou naplněny, v ÚP navržené poměry a koncepce řešení se nemění, 
- odstavec (2) – podstata změny nenarušuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území, řešení odráží  

komplexní přístup k návrhu řešení, 
- odstavec (3) – nemá vliv, je pořizovatelem koordinována, 
- odstavec (4) – respektovány a nemění se obecné podmínky ochrany hodnot; z hlediska ochrany 

nezastavěného území jsou ošetřeny nezastavěné plochy, které aplikací tzv. intravilánu přesahují 
reálně ucelenou urbanizovanou podstatu sídla, 

- odstavec (5) – respektováno, nemá vliv na systém regulativů ÚP, které právní podstatu naplňují, 
- odstavec (6) – respektováno, nemá vliv. 
 

Změna č. II a její vliv na podmínky podle § 19: 
odstavec (1) – je v souladu, podmínky vymezené v ÚP se Změnou nemění, 
odstavec (2) – netýkají se jí uvedené požadavky, nebyla vyhodnocena potřeba zpracování 

posuzování na udržitelný rozvoj území. 
 

 
II/4 

 
SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

VYHLÁŠEK 
 

ÚP Těšany i jeho Změna č. II jsou zpracovány v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. (SZ) v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
a vyhláškou č. 501/2006 Sb., vše v platném znění, a to jak po stránce metodické, tak v uspořádání 
dokumentace, průběhu jejího zpracování a pořízení. Důraz je kladen na znalost území na základě 
poskytnutých podkladů i terénních průzkumů, spoluprací s profesními specialisty, prověřujícími 
koncepční, dlouhodobě vyváženou existenci řešeného území. 
Změnou č. II se ruší části výroku, které jsou v rozporu s novelou SZ, dále se upravují názvy 
jednotlivých kapitol výroku v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. její přílohy č. 7 v platném znění 



           ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO 
                    STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, MĚSTYS, KRAJINU A VESNICI 

 

* ZMĚNA č.II ÚP TĚŠANY - BLOK II - ODŮVODNĚNÍ * 
Stránka č. 17 

 

 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP navržené struktuře vytváří základní 
rámec urbanistické koncepce. |Jednotlivé druhy ploch jsou v ÚP dále členěny v souladu 
s vyhodnocením potenciálu území a možnostmi jeho dalšího využívání. Systém regulativů je 
rozvinut v rozsahu a souladu s požadavky SZ a jeho prováděcími předpisy i pokyny pořizovatele, 
Změnou č. II se nemění. 
 

Změna č. II ÚP Těšany nemění koncepci uspořádání území, zachovává kontinuitu řešení, přijatého 
ve vydaném ÚP. 
 

Změna č. II a její vliv na podmínky podle § 43: 
odstavec (1) – není, v koncepci ÚP stanovené podmínky se nemění, 
odstavec (2) – není, v koncepci ÚP stanovené podmínky se nemění, 
odstavec (3) – není, v koncepci ÚP stanovené podmínky se nemění; prvky regulačního plánu 

nejsou uplatňovány, 
odstavec (4), (5) a (6) – není. 

 

Změna č. II a její vliv na podmínky podle § 55: 
Proces pořizování a návrhu Změny č. II je plnně v souladu; Změna je pořizována zkráceným 

postupem podle § 55a a 55b; Změna nemá významný vliv na životní prostředí a hodnotové 
poměry v krajině (viz. Stanovisko JmK č.j. 43870/2018 ze dne 16.03.2018). 

 

Změna č. II a její vliv na podmínky podle § 58: 
Zastavěné území je zpracováno v souladu s literou, odůvodnění je obsaženo v kapitole II/8/Z.1.2. 

 

Změna č. II a její vliv na podmínky podle § 101: 
Vliv není, nejsou vymezovány pozemky s předkupním právem. 

 

Změna č. II a její vliv na podmínky podle § 170: 
Vliv není, nejsou navrhovány VPS a VPO a pozemky k vyvlastnění. 

 

Změna č. II a její vliv na podmínky podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění: 
Změna je zpracována v souladu s podmínkami z uvedené vyhlášky, včetně přílohy č. 7, podle níž 
jsou Změnou upraveny názvy kapitol ÚP. 

 

Změna č. II a její vliv na podmínky podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění: 
Změna je zpracována v souladu s podmínkami z uvedené vyhlášky, nejsou vymezovány plochy 
mimo definované § 4 až §19. 

 
II/5 

 
SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Jsou zahrnuty a řešeny ve vydaném ÚP, nemění se. 

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto 
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
Pořizovatel dne 1.3.2018 požádal příslušné orgány (Krajský úřad Jihomoravského kraje) o 
stanoviska dle § 55a odst. 2 písmena d) a e) stavebního zákona (dále jen SZ), (změna byla 
pořizována zkráceným postupem.) 
Krajský úřad jihomoravského kraje jako příslušný orgán  pro obě výše uvedená stanoviska ve svém 
podání ze dne 16.3.2018 č.j. JMK 43870/2018  vydal stanovisko v tom smyslu, že návrh nemůže mít 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast a jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí neuplatil požadavek na 
vyhodnocení vlivů navrhované změny životní prostředí s odůvodněním, že plocha V1, pro kterou je 
požadována změna výškového regulativu z 9 m na max. 15 m, představuje stávající provozovaný 
areál zemědělské výroby (chov hospodářských zvířat), kdy v areálu se již aktuálně nachází 
zemědělské stavby. Sama o sobě nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 
č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Funkční využití, stejně jako ostatní stávající 
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regulativy plochy, zůstanou zachovány a vzhledem k aktuálnímu stavu a parametrům stávajících 
budov. 

 
II/6 

 
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST.5 SZ 

 
Vzhledem k výše uvedenému nebylo vydáno. 

 
 

II/7 
 

SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50 ODST. 5 SZ ZOHLEDNĚNO 
 

Vzhledem k výše uvedenému protože nebylo stanovisko vydáno, nebylo zohledněno. 
Viz výše II/6 

 
II/8 

 
KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 
Podstatou změny č. II jsou dílčí změny: 
 - mění se prostorová regulace v ploše, označené v ÚP Těšany V1 – limitní výška hal z 9m na 15m, 
 - dochází ke zúžení koridoru územní rezervy pro přeložku silnice II/380 (RDS 21), 
 - aktualizován je rozsah zastavěného území, 
 - je zajištěn soulad s PÚR ČR a ZÚR JmK 
 - je zajištěn soulad s novelou SZ. 

 
 

Zdůvodnění přijatého řešení 
 

obsahuje odůvodnění v členění kapitol ÚP (blok I) s předsunutím indexu "Z" před kód. 
 

 
Z.1.2  Zastavěné území 
 

Je vymezeno na základě vyhodnocení dostupných aktuálních vfk dat, v katastru dochází ke změně 
katastrální mapy, DKM je v současnosti dostupná pouze v rozsahu vlastní obce. 
 

 

Metodická informace: 
Podle metodického požadavku pořizovatele je tzv. „intravilán“ součástí zastavěného území 
vymezovaného podle zákona 182/2006 Sb. v platném znění. Z uvedeného pokynu vychází rozšíření 
vymezeného území, stanoveného analýzou vfk dat o plochy, jimiž tzv. „intravilán“ takto vymezené 
zastavěné území přesahuje bez ohledu na aktuální stav a urbanistické vyhodnocení v souvislostech.  
 Podklad, definující „intravilán“ dodal pořizovatel ve skenech nad MEN (mapa evidence 
nemovitostí 1 : 2880), která je historickým mapovým zobrazením, nereflektujícím dnešní realitu, je 
z hlediska dnešní techniky nepřesná, interpretace nad digitální mapou je pak nutně zatížena 
nevýznamnými disproporcemi. Tato hranice byla pořizovatelem dále poskytnuta v souboru shp, 
interpretována nad DKM („neoficiálně“). S poskytnutou interpretací zákresu „intravilánu“ je nutno 
souhlasit s výjimkou její ho lokálního posunu na body, definované stávající DKM (ÚP nemůže sám 
definovat nové body mapového díla). S tímto postupem vymezení zastavěného území (s popsanou 
aplikací „intravilánu“) se zhotovitel Změny ÚP Těšany z odborného hlediska územního plánování 
neztotožňuje, avšak jej respektuje. 
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Z.2   ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl. č. 13/2018 Sb 
 
 

Z.3.   URBANISTICKÁ KONCEPCE 
(včetně urbanistické kompozice, vymezení s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně) 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 

Z hlediska urbanistické koncepce není požadavek Změny č. II na zvýšení parametru limitní výšky 
v rozporu s prostorovým uspořádáním obce. Podle stanoviska JmK nemůže mít tato změna významný 
vliv na životní prostředí a jeho hodnoty. Ve smyslu § 43, odst. (1) SZ se tedy nejedná o koncepční 
změnu. 

 
 

Z. 4.   KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně 
stanovení podmínek pro jejich využití) 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 

Z.4.1. DOPRAVA 
 

Z.4.1.2.3. Silniční obchvat obce 
Silniční obchvat obce je ÚP Těšany obsažen jako rezerva, v ZÚRJMK označen „RDS 21“, toto 

označení je převzato do Změny č. II. 
Šířka koridoru byla upřesněna v západní části v kontaktu s k.ú. Moutnice podle dopravní 

studie, která byla podkladem pro vymezení koridoru rezervy v ÚP s tím, že byl koridor zúžen na šířku 
150 m, což je šířka v jižní a východní části k.ú. Těšany a je šířkou standardní z hlediska prověřené 
potřebné šíře v tzv. odsunuté variantě v k.ú. Moutnice. Původní širší vymezení při k.ú. Moutnice 
umožňovalo variabilní trasu v k.ú. Moutnice, kde nebyla v době zpracování dopravní studie ujasněna 
koncepce využití území obce. V ÚP Moutnice byl koridor zakreslen v odsunuté poloze 
s neodůvodněným rozšířením při kontaktu s k.ú. Těšany, v ÚP Moutnice tedy nebyla jednoznačně 
přijata odsunutá varianta dle dopravní studie, avšak jiná není relevantní vzhledem k organizaci 
ploch v ÚP Moutnice. Koridor bude třeba relevantně upravit v procesu následné změny ÚP 
Moutnice. 
 

Z.4.1.8. Cyklistická doprava 
 

Cyklotrasy 
 

Krajský cyklistický koridor je z hlediska stavu a návrhu cyklotras součástí ÚP Těšany, 
pro zvýraznění a označení požadavku ZÚR JMK je ve výkrese 2a vyznačen specifickou grafikou. 
 
Z.4.2   ENERGETIKA 
 

Z.4.2.3 Dálkovody  
 

 

Návrh „přípolože“ potrubí ropovodu Družba ke stávajícímu produktovodu je součástí ÚP Těšany, 
v souladu se značením dle ZÚR JMK je doplněno toto označení (TED01). 
 

Z.5.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
(včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, a stanovení, ploch pro změny v krajině a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost 
krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů ložisek nerostných 
surovin a podobně,) 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
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Typy krajiny podle stanovených cílových charakteristik 
 
Viz kap. II/2-2.2. Zákres viz koordinační výkres 2a. 
 
 

Z.5.2   Územní systém ekologické stability (ÚSES), interakční prvky 
 

Název kapitola reflektuje požadavek oddělení ÚSES, který je legislativně ukotven, a lze jej vymezovat 
jako veřejně prospěšné opatření, od interakčních prvků, které legislativní ukotvení nemají, jsou však 
vymezeny v souladu s oborovou metodikou (Löw a spol.). 
 
Jako samostatné systémy jsou tedy vymezeny:  
- Vlastní návrh ÚSES 
- interakční prvky 

Změna označení prvků nadregionálního a regionálního ÚSES uvádí dokumentaci ÚP do souladu se 
ZÚR JMK: 
 RBC 1545 nahrazuje označení RBC 150 
 K132T nahrazuje označení NRBK06, zároveň se napravuje chybné označení trasy v textu 
   (ve výkresové části je hierarchie a označení správné) 
 RK 1511 nahrazuje označení RBK 084 
Systém ÚSES je ve vydaném ÚP vymezen v souladu s požadavky ZÚR (byl vymezován na základě 
ÚTP JmK a terénního šetření specialistů), porývá potřeby ploch a koridorů ze ZÚR, upravuje se 
kódové označení prvků a územní identifikace (náprava nepřesností v označení). 
 
Z.5.10   Zemědělská prvovýroba 
 

Interakční prvky nejsou legislativní součástí ÚSES. 
 

*** 
 

Z.6.    STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ - SYSTÉM REGULATIVŮ s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), 
pokud je možno jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové 
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity využití pozemků v plochách jejich využití) 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 

- v oddíle „14a – Zemědělská prvovýrobní“ je vypuštěn text, který identifikuje interakční prvky 
jako součást ÚSES – je v souladu s legislativní definicí rozsahu ÚSES, interakční prvky jsou 
uváděny jako samostatný systém (podle oborové metodiky pro vymezování ÚSES jsou jeho 
součástí).  
 

 
Z.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 
 

Orientační popis VPS č. 12 je doplněn o identifikaci podle PÚR ČR a ZÚR JMK. 
 

Z.7.1 Veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
(§170 zák.183/2006 Sb.),  
 

Orientační popis VPS č. 12 je doplněn o identifikaci podle PÚR ČR a ZÚR JMK. 
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Z.7.2.2  VU - ÚSES (územní systém ekologické stability), biocentra (BC), biokoridory (BK), 
interakční prvek 
 

Interakční prvky nejsou legislativní součástí ÚSES, jsou vymezovány jako systém samostatný,  
 
 

Z.8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření 
(VPO) veřejných prostranství pro které lze uplatnit předkupní právo s uvedením v čí prospěch je 
předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších 
údajů podle § 5 odst. 1 8 katastrálního zákona 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 
 

Z.10.   Vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 
(a dále stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti) 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 

Vypuštění části textu, týkající se podmínky řešení autorizovaným architektem vychází z nového znění 
vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 
 

Z.11.   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
podmínkou pro rozhodování o jejich využití a zadání regulačního plánu rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy 
č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z 
podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 
 

Z.13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 

Z.13.2 Opatření pro změny v území se mění z důvodu zajištění souladu s platným zněním vyhl. č. 
500/2006 Sb., přílohy č. 7 v platném znění. 
 
 

Z.14. Vymezení staveb, nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení  pozn.- v době zpracování 
ÚP podle §117 odst.1 stavebního zákona 
 

Kapitola č. 14 se ruší, není v souladu s obsahem podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb ve znění 
novely vyhláškou č. 13/2018 Sb. 

 
II/9. 

 
VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 

POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 

Změna č. II nenese vliv na rozsah zastavěného území a vymezených zastavitelných ploch. 
 

II/10 
 

VYHODNOCENÍ ZMĚNY ÚP NA KOORDINACI VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 

Změna č. II ÚP nemá významný vliv na podmínky širších vztahů v území. Trasa rezervy pro obchvat 
sil II/380 je koordinačně upravena – viz kap. II/2 ad kap. D. 
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Změna č. II ÚP Těšany: 
 - nezasahuje do postavení obce v sídelní struktuře, 
 - nezasahuje do stabilizované dopravní a technické infrastruktury, respektuje rozvojové  
   koridory, upřesňuje rezervu pro koridor RDS 21 pro trasu silnice II/380, která je v ÚP 
sousední obce Moutnice vymezena šířeji – bude nezbytné ve Změně ÚP Moutnice 
harmonizovat. 
 - nezasahuje do ploch vymezených ÚSES, zčásti mění jejich kódové označení v souladu   
    s požadavky, vyplývajícími ze ZÚR JMK, 
 - nemá vliv na okolní sídla a jejich území. 

*** 
 
 

II/11  
 

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ 

ZKRÁCENÝM ZPŮSOBEM 
 
Obsah Změny č. II ÚP Těšany byl schválen usnesení zastupitelstva obce Těšany dne 02.05.2018 
dílčí 
změna 

Obsah požadavku Vyhodnocení zapracování 

1 Změna prostorové regulace v ploše v ÚP 
označené v ÚP Těšany V1 z 9m na cca 15m 

Změna byla provedena změnou limitní výšky 
v požadovaném parametru 

2 Uvedení ÚP Těšany do souladu se Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(dále jen ZÚR JMK) a to zejména: 

Bylo vyhodnoceno a v potřebném rozsahu 
zapracováno 

 a) zpřesnění územní rezervy – koridoru pro 
obchvat silnice II/380 (v ZÚR JMK RDS 
21) 

Územní rezerva je součástí ÚP, vymezena 
byla na základě podrobné dopravní studie, 
pořízené obcí, koridor je takto převzat 
z vydaného ÚP, je zpřesněna jeho šíře 
z vyhodnocení podmínek návaznosti na 
sousední k.ú. Moutnice; kód označení dle 
ZÚR JMK (RDS 21) byl upraven 

 b) zpřesnění koridoru pro zdvojení ropovodu 
Družba (v ZÚR JMK TED01) 

Koridor je součástí vydaného ÚP Těšany, je 
zpřesněn kód označení dle ZÚR JMK 
(TED01) 

2 c) prověření případného zpřesnění 
nadregionálního územního systému 
ekologické stability (v ZÚR JMK RBC 
1545, K132T, RK 1511) 

Nadregionální územní systém je součástí 
ÚP Těšany, byl prověřen a kódové označení 
prvků bylo uvedeno do souladu se ZÚR, 
zároveň byly v textové části ÚP napraveny 
dílčí chyby ve specifikaci 

 d) zapracovat do ÚP Těšany priority 
územního plánování uvedené v bodech 1-
23 ZÚR JMK, zejména minimalizaci 
vlivů nových záměrů na stav území 
zejména s ohledem pro ochranu lidského 
zdraví 

Priority byly z hlediska ÚP vyhodnoceny a 
zapracovány do kapitoly č. II/2.2 

 e) pro zachování a dosažení cílových 
charakteristik krajiny pro krajinný typ 
Šlapanicko-slavkovský, Bučovický, 
Ždánicko-kloboucký prověřit případné 
doplnění podmínek pro ochranu 

Cílové charakteristiky byly do ÚP 
zapracovány. 
Podmínky pro ochrany krajiny jsou 
obsaženy v systému regulativů vydaného 
ÚP. V pohledově exponovaných polohách 
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pohledových panoramat před umístěním 
výškově a objemově výražných staveb 

nejsou stavby přípustné, nejsou navrhovány. 

 f) prověření souladu ÚP s ostatními částmi 
ZÚR JMK, pokud se řešeného území 
dotýkají 

ZÚR vymezuje krajský cyklistický koridor 
Blučina – Klobouky u Brna –Mutěnice – 
Hodonín, tato je vymezena.  
V koordinačním výkrese byly zakresleny 
hranice krajinných typů (viz kap II/2). 
Respektovány a rozvíjeny jsou hodnoty 
území obce. 

3 Aktualizovat zastavěné území se 
zapracováním tzv. „intravilánu 

Zastavěné území bylo aktualizováno 
z vyhodnocení vfk dat, vč. zapracováním 
„intravilánu“ - viz kapitoly č. 1.2 a Z.1.2  

 

*** 
 

II/12  
 

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST.1 SZ) 

 
Nejsou. 
 

II/13  
 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 

Změna č. II nemění rozsah ploch – potenciálních záborů ZPF a PUPFL. 
 

 
II/14  

 
VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU STANOVENÝCH ZMĚNOU S ODŮVODNĚNÍ 

JEJICH VYMEZENÍ 
 
Nejsou. 
 

II/15  
 

TEXT ÚP S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT) 
 

TEXT VÝROKU ÚP TĚŠANY SE MĚNÍ v rozsahu: 
 
Změna – zrušený text černý přeškrtnutý (var. žlutě zvýrazněný) 
Změna - doplnění návrhu Italicou , (variantně červený text) doplněné, resp. změněné části textu 
 
 

1.   VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 

1.1  Vymezení řešeného území 
 

 Územní plán Těšany řeší celé zájmové území obce, tvořené jedním katastrálním územím. 
 

1.2  Zastavěné území 
 

 Zastavěné území obce Těšany je vymezeno k 31. květnu 2012 16.04.2018. Zastavěné území 
obce je zakresleno ve výkresech č. 1a – výkres základního členění a 1b – hlavní výkres. 
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Následné kapitoly 2 až 3 se nemění kromě úpravy názvu kapitol, která vychází z nového znění vyhl. 
500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 
 

4.   KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně 
stanovení podmínek pro jejich využití) 
 
 

4.1 DOPRAVA 
 

4.1.1. Železniční doprava 
 

V řešeném území se nevyskytuje, nejsou navrhována ÚP opatření. 
 

4.1.2. Silniční doprava 
 

Silnice jsou v území stabilizovány a silniční síť je návrhem ÚP respektována.  
Plochy pro silnice se vymezují v potřebných parametrech ploch dle funkčních tříd, minimálně 

však v rozsahu ploch silničních pozemků.  
Průjezdní úsek silnice II/380 je navržen ve funkční skupině B, silnice III. tř. jsou navrženy 

ve funkční skupině C. 
 Stávající silnice v plochách v zastavěném území jsou respektovány v parametrech, 
odpovídajících nárokům příslušné ČSN.    

4.1.2.1. Úpravy na krajských silnicích 
 

- Silnice budou upravovány ve stávajících trasách s odstraněním dopravních závad.  
- Mimo zastavěné a zastavitelné území obce budou úpravy prováděny dle zásad platných ČSN. 
- V centru obce je v plochách „DT“, resp. „DTP“ vymezena plocha pro řešení křižovatky silnic.  
- Kategorie silnic budou respektovat Návrhovou kategorizaci krajských silnic JmK. 

 

4.1.2.2. Řešení dopravních závad na krajských silnicích 
 

Návrh ploch pro řešení dopravních závad: 

dopravní závada - lokalizace návrh 
DZ 2 – oba vjezdy silnice II/380 do obce, přenos vysokých 
rychlostí z extravilánu do zastavěného území obce 

návrh ploch pro řešení závady na vjezdech do obce 
podle hlavního výkresu - 1b  

Ostatní stávající dopravní závady DZ 1, DZ 3, DZ 4, DZ 5 a DZ 6 (viz výkres 2a, resp. 2aa) 
budou řešeny v následných stupních dokumentace v plochách veřejných prostranství. 

 

4.1.2.3. Silniční obchvat obce 
 

 Pro řešení obchvatu trasy silnice II/380 je navržen upřesněný koridor územní rezervy podle 
hlavního výkresu 1b, v souladu s požadavkem ZÚR JMK – označení RDS 21. 
 
 

4.1.3. Síť ostatních místních komunikací 
 

 Kromě průtahů silnic II. a III. třídy jsou ostatní místní komunikace zařazeny do funkční 
skupiny C - obslužné komunikace a D - komunikace se smíšeným provozem a komunikace 
s vyloučením motorového provozu (podskupiny D1 - obytné zóny a D2 – stezky pro cyklisty 
a stezky pro chodce). 

 

Šířkové uspořádání místních komunikací je třeba uzpůsobit stávající historické zástavbě. 
 

Úpravy místních komunikací na obytné zóny 
 

 Vytipované místní komunikace (dle hlavního výkresu - 1b) ve stávajících a nových obytných 
souborech v obci jsou navrženy jako komunikace funkční podskupiny Dl - obytné zóny. Jedná se 
o komunikace se smíšeným provozem a s přizpůsobením provozu vozidel pobytové funkci přilehlé 
zástavby. Pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní a toto je třeba zdůraznit i jejich stavebním 
řešením. 
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Návrh nových tras místních komunikací 
 

Nově navržené místní komunikace: 
- místní obslužná komunikace odbočující ze silnice III/4166 (část stávající účelové komunikace 

vedoucí k vodní nádrži Těšany podél Borkovanského potoka) zpřístupňující lokalitu C a částečně 
i F 

- místní komunikace zpřístupňující lokalitu B 
- místní komunikace odbočující ze silnice III/4167 mezi lokalitami D2 a D1  
- místní obslužná komunikace odbočující ze silnice II/380 mezi lokalitami G2 a A (stávající 

účelová komunikace) 
- místní komunikace zpřístupňující lokalitu A (stávající účelová komunikace) 
- místní obslužná komunikace odbočující ze silnice III/4167 zpřístupňující lokality D a E 

 
 

4.1.4. Doprava v klidu 
 

- Plochy pro parkování je třeba řešit v plochách vymezených regulativem „DT“, 
resp. v regulovaném režimu v plochách „DTP“; jejich organizaci a rozsah prověřit v následných 
stupních dokumentace. Dále je realizovat v plochách stavebníků. Vše v souladu s kapitolou 6 ÚP. 

 

Principy řešení dopravy v klidu při nové výstavbě a rekonstrukcích: 
- při výstavbě nových rodinných domů a nových ubytovacích zařízení či komplexních 

rekonstrukcích a přestavbách v urbanizovaných plochách je třeba v podmínkách stavebního 
povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel na vlastním pozemku nebo v objektu stavebníka 

- stejné podmínky je třeba vyžadovat i při povolování stavebních úprav v oblastech, kde je 
odstavování vozidel z prostorových důvodů problematické 

 
 

4.1.5. Veřejná hromadná doprava osob 
 

Stávající stav je návrhem ÚP respektován, úpravy systému budou provedeny v plochách 
„DT“, resp. „DTP“. V centru obce je vymezena plocha pro řešení terminálu veřejné dopravy.  

 
 

4.1.6. Účelové komunikace 
 

Návrh úpravy stávajících účelových komunikací: 
a. šířková úprava ÚK vedoucí po východním okraji obce 
b. šířková úprava ÚK vedoucí po jihozápadním okraji obce 

 

Návrh nových tras účelových komunikací: 
a. nová komunikace vedoucí kolem jižního okraje lokality V1 a zpřístupňující lokality V2 a V3 

(výroba) ze silnice III/4167 bez nutnosti průjezdu obcí 
 

Účelové komunikace v rozsahu podle hlavního výkresu 1b jsou návrhem ÚP respektovány, 
v souvislosti s návrhem ÚSES je navržena úprava dotčených tras – viz dále. 
 

4.1.7. Pěší doprava 
 

Pěší trasy 
Stávající pěší trasy jsou návrhem ÚP respektovány a v dílčích částech doplněny. 

Pro prostupnost pěší dopravy mimo urbanizované plochy je nezbytné zachovat a rozvíjet systém 
chodníků, pěšin a stezek. Snižování prostupnosti krajiny např. oplocováním rozsáhlých areálů 
bez opatření pro zajištění přiměřené pěší prostupnosti je nepřípustné. Rekreační značené trasy 
procházející územím budou respektovány. 

 

Návrh stávajících místních komunikací určených jako pěší zóny: 
- komunikace pro pěší podél školy mezi lokalitami S a P je respektována 

 

Návrh nových ploch pro pěší trasy: 
o chodník od lokality E k účelové komunikace při lokalitě J1. 
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4.1.8. Cyklistická doprava 
 

Cyklostezky 
 

Návrh nových cyklistických stezek: 
a. cyklostezka od lokality D1 západně od obce podél Moutnického potoka k hranici k.ú. 
b. cyklostezka při pravé straně břehu vodní nádrže Těšany v úseku podle hlavního výkresu - 1b 

 

Cyklotrasy 
 

 Značené stávající cyklotrasy vedené v řešeném území koncepčně jsou respektovány. 
Na uzlových bodech komunikací, tvořících základní kostru cyklotras, navrhujeme doplnit o plochy 
pro mobiliář s informační a odpočinkovou funkcí. 
 

Návrh nových cyklistických tras: 
a přeložení cyklistické trasy ze silnice II/380 na ÚK vedoucí po jihozápadním okraji obce 

a kolem vodojemu do Šitbořic 
b náhrada cyklotrasy, vedené ve vinohradnické zóně pod kaplí cyklostezkou při břehu nádrže 

– viz výše  
 

Krajský cyklistický koridor ze ZÚR JMK je součástí stávajících cyklotras. 
 

4.1.9. Vliv dopravy na životní prostředí 
 

Hluk ze silniční dopravy  
 

V kapitole 6.4 je regulativ pro chráněné prostory a stavby, dále nejsou navrhována žádná 
specifická územně plánovací opatření na ochranu před hlukem ze silniční dopravy. 

*** 
 

4.2   ENERGETIKA 
 

Kapitoly č. 4.2.1. a 4.2.2 se nemění 
 

 

4.2.3.   Dálkovody 
 

 Dálkovody jsou respektovány, v koridoru jižně od obce je navrženo zdvojení ropovodu 
„Družba“ (koridor DV1 podle PÚR ČR), TED01 dle ZÚR JMK. 
 
Kapitola č. 4.2.4.   Zásobování teplem se nemění 

 

*** 
Kapitoly č. 4.3 a 4.4 se nemění 
 

 
5.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
(včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch pro změny v krajině a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů ložisek nerostných surovin 
a podobně,) 
 

Kapitola 5.1 se nemění 
 

 

5.2   Územní systém ekologické stability (ÚSES), interakční prvky 
 

 Vymezen je ÚSES a interakční prvky, zákres viz hlavní výkres 1b. 
 

5.2.1   Nadregionální a regionální ÚSES 
 

 Východní částí katastru Těšan prochází nadregionální biokoridor NRBK 06, v jehož trase 
je vymezeno regionální biocentrum RBC 150 Šinkvický Dvůr.  
 

 

Prvek 
 

Název 
RBC 150 1545 Šinkvický Dvůr 
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pro  Přehled biokoridorů - navrhujeme upřesněné vymezení tras nadregionálních a regionálních 
biokoridorů 

 

Prvek 
 

Trasa 
NRBK 06 K132T  hranice k.ú. Otnice Bošovice - RBC Šinkvický Dvůr – LBC 1 Bílé hlíny - kú. Bošovice 

Borkovany 
RBK 084 RK 1511 

 

( 8 úseků) 

RBC Šinkvický Dvůr - LBC Pod Kaplí – LBC Vinohrádky-Kaple - LBC Pod hrází – 
LBC Pod Strážkou - LBC Strážka - LBC Od Těšan - LBC U hranic - k.ú. Nikolčice 

 

 
Kapitoly 5.2.2 až 5.2.4 se nemění  

 
 

Kapitoly 5.3 až 5.9 se nemění 
 
 
 

5.10   Zemědělská prvovýroba  
 

 Pro zemědělskou prvovýrobu jsou vymezeny především plochy zóny zemědělské 
prvovýroby, zóny vinohradnické a zóny zahrad. Podmínky pro nelesní prvovýrobu jsou uvedeny 
v kapitole č. 6. Zemědělská prvovýroba musí respektovat vymezené plochy zóny ochrany krajiny, 
která zahrnuje prvky ÚSES vč. a interakčních prvkůy. 
 

*** 
 
 

6.    STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ – SYSTÉM REGULATIVŮ s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), 
pokud je možno jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové 
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity využití pozemků v plochách jejich využití) 
 

6.0 Obecně  
 

6.0.1  Systém regulativů je uspořádán: 
 

 - A – regulativ „úrovně A – funkční zonace – dána definovanou funkční prioritou plochy 
podle vyhl. 501/2006 Sb. Hlava II (= funkční zóny) a spektrem přípustných, podmíněně 
přípustných, resp. nepřípustných činností, popř. dalších definovaných podmínek 

 

 - B – regulativ úrovně B – podrobné funkční regulativy – definují spektrum funkcí 
(funkčních typů) pro vymezení podmínek využití jednotlivých funkčních zón 

 

 - C – regulativ úrovně C – objemové regulativy  -  základní prostorová, resp. objemová 
regulace v plochách 

 

 - D – regulativ úrovně D – specifické funkční regulativy  -  specificky regulují některé 
funkční plochy a podmínky jejich využití 

 

 Funkční regulativ úrovně „A“ je nadřazen regulativu úrovně „B“. 
 

 
 

6.0.2  Systém regulativů je nezbytné uplatňovat jako komplexní celek, který se uplatní vždy 
při: 
 

 - umístění nové stavby (nebo souboru staveb) v plochách, 
 - změně využití stavby (nebo souboru staveb) v plochách, 
 - změně využití území, 
 - řešení výskytu závad, které jsou podle charakteru dotčených ploch neslučitelné s jejich 
stávajícím či navrhovaným funkčním využitím. 
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6.0.3 Při rekonstrukci stávající plochy resp. stavby, která koncepčně neodpovídá 
regulativům, budou tyto uplatněny přiměřeně, avšak vždy v souladu s harmonickým 
formováním prostoru obce a krajiny, rozpor s regulativem nelze dále rozvíjet či prohlubovat.   
 

6.0.4 Umisťování veškerých staveb v plochách je přípustné pouze v souladu s ÚP a při 
uplatnění podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území. 
 
 

Kapitola 6.1.   Regulativ A – základní funkční regulativ – zóna – funkč. zonace území – regulativ 
úrovně „A“ se v položkách do 13a nemění 
 

14a – Zemědělská prvovýrobní  
 

charakteristika: zóna neurbanizovaná, sloužící pro zemědělské prvovýrobní hospodaření 
na vymezených plochách. Tvoří ji zemědělská krajina, obsluhovaná systémem účelových 
komunikací a polních cest, vedených zásadně mimo zónu obytnou. Páchnoucí látky z provozu zóny 
nesmí být ve vystupující vzdušnině obsaženy v koncentracích, obtěžujících obyvatelstvo. 
Zemědělská prvovýroba musí respektovat vymezené plochy zóny ochrany krajiny, ÚSES včetně a 
interakčních prvkůy. 

přípustné využití určují funkční regulativy: Ka, KW, Za, 
 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
Ka ochranu a stabilizaci přírodních systémů (např. PCHÚ, PP, PR, VKP, ÚSES) 

KW prvky ÚSES a VKP s významnou funkcí vodohospodářskou 
Za zemědělskou velkovýrobu – orná půda a trvalé kultury 

 

podmíněně přípustné - t.j. při zajištění souladu s funkční prioritou zóny a pozitivními vazbami 
na okolní prostor a souladu v krajině: M, Sd, Kz, UZ, Wm, Wz, Zm, Lk, Lo, 
 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
M Památníky, sochy s příslušenstvím 
Sd sport a rekreaci bez budov, s možností mobiliáře a oplocení 
Kz krajinnou a užitkovou zeleň s funkcí půdoochrannou, stabilizační a doplňkovou hospodářskou 
UZ užitkovou zeleň, zahrady, extenzivní sady bez nadzemních staveb v malovýrobní struktuře s možností 

oplocení 
Wm vsakování povrchových vod, poldry, mokřady, opatření ke zpomalení odtoku 
Wz vodní plochy a toky, ochranné a záchytné příkopy 
Zm zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru 
Lk lesy s převažující funkcí ekologickou a krajinářskou 
Lo lesy s převažující funkcí půdoochrannou a izolační 

 

- plochy zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu – DT, 
DT dopravu a technické vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zeleně, parkování v nezbytném rozsahu, 

v plochách přípustný mobiliář, drobné plastiky, pomníky, kříže apod. 
- plochy pěšin a stezek pro prostupnost krajiny a turistiku v nezbytném rozsahu, 
- plochy pro mobiliář, pěší turistiku a cykloturistiku, sochy, kříže, boží muka,  
- ve struktuře ploch malovýrobního charakteru drobné hospodářské přístřešky dočasného charakteru 
s funkcí pro uskladnění nářadí a úkryt před nepřízní počasí, 
- změny kultur jsou přípustné, pokud nedojde ke změně krajinného rázu s negativním dopadem, 
 

- pouze na takto ve výkrese 1b (hlavní výkres) označených plochách: SKV, Vb, Vč, Vkb, Vz, DL, 
UR, plochy pro rozhledny SR do výšky 8 m, 
 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
SKV vinařské dvory pro zpracování vína a prezentaci produkce s možností integrovaného ubytování do 20 lůžek 

a bydlení správce 
Vb čistou výrobu, komerci, kanceláře, s možností integrovaného bydlení správce 
Vč čistou výrobu, komerci, kanceláře, bez možností bydlení správce 

Vkb hospodářský dvůr s ustájením koní s možností bydlení správce 
Vz uskladnění, zpracování a distribuce zemědělské rostlinné produkce  bez bydlení a ubytování 
DL polní letiště s příslušenstvím 
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kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
UR užitkovou zeleň v malovýrobní struktuře s možností umístění drobných staveb příslušenství v plochách 
SR rozhlednu s příslušenstvím 

 

nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ba, Bd, Sa, Sc, SI, SO, SKb, SKm, VO, Vp, 
Vr, Ga, DG, DTP, TE, ZS, Pa, PZ, La),  

 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
Oa občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování 
Ob občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce 
OB smíšené obslužné funkce – Oa, Ob, Sa, SO 
Oh občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím 
OS občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením 
Ba bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami, 

integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost 
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO nesmí zasáhnout sousední pozemky. Rozsah 
bydlení min. 50% zastavěných ploch 

Bd bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností 
a nevýrobními službami  

Sa sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) bez ubytování a bydlení 
Sc individuální (rodinnou) rekreaci bez funkce trvalého bydlení 
SI servisní a informační služby pro turistiku a rekreaci 
SO sport, rekreaci a rekreační objekty s možností ubytování, bez objektů rekreace rodinného typu 

resp. individuální rekreace 
SKb vinné sklepy malovýrobní s možností integrovaného ubytování 
SKm vinné sklepy malovýrobní bez ubytování 
VO sběrný dvůr (ekodvůr) s příslušenstvím 
Vp průmysl, zemědělská střediska, sklady a rozvoj drobných výrobců bez možnosti bydlení a ubytování 
Vr výrobu, sklady a rozvoj drobných výrobců bez živočišné výroby a bez bydlení 
Ga garáže (1 až 2) 
DG soustředěné garáže (3 a více) 

DTP dopravu a technické vybavení “DT” s funkcí veřejného prostranství reprezentujícího sídlo 
TE zařízení fotovoltaické elektrárny s nezbytným příslušenstvím 
ZS zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru s převahou sadů, zahrad a vinohradů v plochách, 

s možností vázaných objektů v plochách pro uložení příslušenství prvovýroby a úkryt formou drobných 
hospodářských přístřešků v neurbanizované struktuře, bez oplocení 

Pa veřejná prostranství – parky, zeleň, polyfunkční klidové plochy s přípustným zpevněním a drobnými 
stavbami příslušenství do 20% plochy 

PZ veřejnou zeleň, parky s přípustným zpevněním ploch do 5% s možností umístění drobné architektury 
v plochách 

La lesy s převážně produkční funkcí 
 

- jakékoliv činnosti a zařízení, negativně narušující prioritní funkci,  
- nepřípustné jsou způsoby hospodaření a úpravy, podporující erozi, 
- významné snižování prostupnosti krajiny rozsáhlým oplocováním, 
- nepřípustné jsou terenní úpravy s negativním dopadem na vodní režim, stabilitu terénu a ráz 
krajiny. 
 
 

Položka 14b až 15a se nemění 
 
 

16.a – Ochrany krajiny:  
 

charakteristika: zóna neurbanizovaná, slouží pro stabilizaci a obnovu přírodních a krajinných 
hodnot. Jedná se o plochy chráněné krajiny, kostry ekologické stability, VKP, síť prvků ÚSES 
(územní systém ekologické stability, reprezentovaný sítí biocenter,  biokoridorů a interakčních 
prvků), ploch a prvků rozptýlené zeleně, enkláv přírodních a neplodných a rovněž prvovýrobních 
ploch (lesních i nelesních) v ochranném režimu dominantní funkce. 
přípustné využití určují funkční regulativy: Ka, KW, Lk,  

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
Ka ochranu a stabilizaci přírodních systémů (např. PCHÚ, PP, PR, VKP, ÚSES) 

KW prvky ÚSES a VKP s významnou funkcí vodohospodářskou 
Lk lesy s převažující funkcí ekologickou a krajinářskou 
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podmíněně přípustné: při zajištění souladu s funkční prioritou zóny a pozitivními vazbami na okolní 
prostor: M, Kz, Wm, Wz, Lo, 
 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
M památníky, sochy s příslušenstvím 
Kz krajinnou a užitkovou zeleň s funkcí půdoochrannou, stabilizační a doplňkovou hospodářskou 

Wm vsakování povrchových vod, poldry, mokřady, opatření ke zpomalení odtoku 
Wz vodní plochy a toky, ochranné a záchytné příkopy 
Lo lesy s převažující funkcí půdoochrannou a izolační 

- plochy zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu – DT,  
- plochy pro pěšiny pro turistiku v nezbytném rozsahu, 
- plochy pro mobiliář, pěší turistiku a cykloturistiku, sochy, kříže, boží muka, 
- plochy a zařízení pro údržbu ploch zóny ochrany krajiny v nezbytném rozsahu, 
- pouze na takto označených plochách: Sc, Sd, rozhledny SR do výšky 7m, Zm, 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
DT dopravu a technické vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zeleně, parkování v nezbytném rozsahu, 

v plochách přípustný mobiliář, drobné plastiky, pomníky, kříže apod. 
Sc individuální (rodinnou) rekreaci bez funkce trvalého bydlení 
Sd sport a rekreaci bez budov, s možností mobiliáře a oplocení 
SR rozhlednu s příslušenstvím 
Zm zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru 

 

nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ba, Bd, Sa, SI, SO, SKb, SKm, SKV, Vb, Vč, 
Vkb, VO, Vp, Vr, Vz, Ga, DG, DL, DTP, TE, UR, UZ, Za, ZS, Pa, PZ, La), 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
Oa občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování 
Ob občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce 
OB smíšené obslužné funkce – Oa, Ob, Sa, SO 
Oh občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím 
OS občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením 
Ba bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami, 

integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost 
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO nesmí zasáhnout sousední pozemky. Rozsah bydlení 
min. 50% zastavěných ploch 

Bd bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností 
a nevýrobními službami  

Sa sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) bez ubytování a bydlení 
SI servisní a informační služby pro turistiku a rekreaci 
SO sport, rekreaci a rekreační objekty s možností ubytování, bez objektů rekreace rodinného typu resp. individuální 

rekreace 
SKb vinné sklepy malovýrobní s možností integrovaného ubytování 
SKm vinné sklepy malovýrobní bez ubytování 
SKV vinařské dvory pro zpracování vína a prezentaci produkce s možností integrovaného ubytování do 20 lůžek 

a bydlení správce 
Vb čistou výrobu, komerci, kanceláře, s možností integrovaného bydlení správce 
Vč čistou výrobu, komerci, kanceláře, bez možností bydlení správce 

Vkb hospodářský dvůr s ustájením koní s možností bydlení správce 
VO sběrný dvůr (ekodvůr) s příslušenstvím 
Vp průmysl, zemědělská střediska, sklady a rozvoj drobných výrobců bez možnosti bydlení a ubytování 
Vr výrobu, sklady a rozvoj drobných výrobců bez živočišné výroby a bez bydlení 
Vz uskladnění, zpracování a distribuce zemědělské rostlinné produkce bez bydlení a ubytování 
Ga garáže (1 až 2) 
DG soustředěné garáže (3 a více) 
DL polní letiště s příslušenstvím 

DTP dopravu a technické vybavení “DT” s funkcí veřejného prostranství reprezentujícího sídlo 
TE zařízení fotovoltaické elektrárny s nezbytným příslušenstvím 
UR užitkovou zeleň v malovýrobní struktuře s možností umístění drobných staveb příslušenství v plochách 
UZ užitkovou zeleň, zahrady, extenzivní sady bez nadzemních staveb v malovýrobní struktuře s možností oplocení 
Za zemědělskou velkovýrobu – orná půda a trvalé kultury 
ZS zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru s převahou sadů, zahrad a vinohradů v plochách, 

s možností vázaných objektů v plochách pro uložení příslušenství prvovýroby a úkryt formou drobných 
hospodářských přístřešků v neurbanizované struktuře, bez oplocení 
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kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
Pa veřejná prostranství – parky, zeleň, polyfunkční klidové plochy s přípustným zpevněním a drobnými stavbami 

příslušenství do 20% plochy 
PZ veřejnou zeleň, parky s přípustným zpevněním ploch do 5% s možností umístění drobné architektury v plochách 
La lesy s převážně produkční funkcí 

 

- způsoby rekreačního využívání s rušivým vlivem na stabilitu přírodních systémů, vodní režim 
a cestní sítě (podporující erozi), 
- způsoby hospodaření a úpravy, podporující erozi, narušující vodní režim a ráz krajiny, 
- jakékoliv snižování přírodních hodnot (záporná změna stability, biodiverzity, hydrologického 
režimu apod.), zmenšování těchto ploch a výstavba jakýchkoliv nových objektů, budov 
a technických zařízení, mimo stabilizaci vodního režimu a cestní sítě v souladu se statutem zóny. 
 
 

¨  
Výše uvedené regulativy úrovně „B“ v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 

 

 

Při zkoumání přípustnosti funkčního využití dílčí plochy území (resp. při vzniku pochybností) 
má vyšší moc charakter a priorita vymezené zóny (funkční regulativ úrovně „A“), dále pak 
„urbanistická koncepce“ dle kap. 3.1. 
 
 

Kapitoly 6.2 až 6.4 se nemění 
 

 
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 
 
7.1 Veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
Na tyto plochy se vztahuje i předkupní právo ve prospěch obce Těšany. 
 

 DT – koridory (plochy) pro dopravu a technickou infrastrukturu s příslušenstvím včetně ploch, 
nezbytných pro zajištění výstavby a řádného využívání pro stanovený účel 

VPS č. orientační popis – trasy ** 
1 při ČOV (lokalitě J4) 
2 u lokality F při ploše pro zařízení soc. služeb 
3 při lokalitě B 
4 při lokalitách V1 a V3 

39 při lokalitách D1 a D2 
 

 D – plochy (koridory) pro dopravní infrastrukturu a dopravní plochy s příslušenstvím  
včetně ploch, nezbytných pro zajištění výstavby a řádného využívání pro stanovený účel 
 

VPS č. orientační popis – trasa ** 
5 cyklostezka podél Moutnického potoka 
6 cyklostezka po pravém břehu vodní nádrže Těšany 
7 komunikace u lok. E, J3 k J1 
8 plocha pro úpravy silnice II/380 při lok. J1 – vjezdu do obce od Moutnic 
9 plocha pro úpravy silnice II/380 při lok. Z– vjezdu do obce od Borkovan 

10 plocha pro úpravy zastávkového zálivu na průtahu II/380 při lok Y (starý hřbitov) 
11 plocha pro řešení křižovatky silnic II. a III. třídy v centru obce a terminálů veřejné dopravy s příslušenstvím 

 

 T – koridory a plochy pro technickou infrastrukturu s příslušenstvím včetně ploch, nezbytných 
pro zajištění výstavby a řádného využívání pro stanovený účel 
 

VPS č. orientační popis – trasa ** 
12 zdvojení ropovodu Družba jižně od obce - požadavek PÚR ČR (DV1) a ZÚR JMK (TED01) 
13 propojovací vedení VVN směr Šitbořice (od lok. B) 
14 propojení VN od lok. U po JZ-okraji obce k lok. J2, J1 vč. navržených TS 
15 propoj od TS10 u ČOV severně k VN větvi kmen. vedení 
16 VN propoj od TS5 přes lok F k TS7 vč. TS 
17 T2S 
18 TS13 + kabelosvod na V- okraji obce 
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VPS č. orientační popis – trasa ** 
19 TS13 + kabelosvod u kol. B 
20 TS u lokality V2 
21 TS u lokality V3 
22 přeložka regulační stanice VTL/STL při lok. J2, G3 vč. VTL přípoje 
23 STL plynovod a kanalizace podél lok. J2, J1 
24 plynovod STL podél JZ okraje lok. G3 
25 plynovod + kanalizace při lokalitách G2 a A 
26 plynovod od lok. J1 k lok. E 
27 plynovod od RS k lokalitě C 
28 plynovod do lok. B 
29 plynovod od S-okraje obce ke statku lok. V1 
30 plynovod + kanalizace od lok. V2, V3 k VPS č. 4 
31 kanalizace při lokalitě C k silnici III/4166 
32 2 části větve kanalizace při lok. B  
33 kanalizace od JZ okraje obce k lok. B 
34 kanalizace při lokalitě P 
35 kanalizace při lokalitě T a A 
36 kanalizace u lok. G2 
37 kanalizace mezi lok. G1 a G2 
38 kanalizace od vjezdu do obce II/280 od outnic po VPS č. 37 
40 kanalizace od lok. V1 k ČOV 
41 kanalizace od VPS 4 K VPS 40 
42 rozšíření ČOV 

 

Specifikaci umístění veřejně prospěšných staveb je možno upřesnit ve vymezené podstatě 
dokumentací s podrobnějším řešením (US – územní studie, RP – regulační plán, jiné ÚTP – 
územně technické podklady). 
 
 

7.2  Veřejně prospěšná opatření (VPO), pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  
 

 7.2.1   Revitalizace 
 

VR – revitalizace  - veřejně prospěšná opatření 
 

VPO č. orientační popis ** 
44 revitalizace vodního režimu krajiny v rozsahu návrhu 

 

 Revitalizační vodní toky, plochy, mokřady 
 

7.2.2   ÚSES – biocentra (BC), biokoridory (BK), interakční prvek 
VU – územní systém ekologické stability – veřejně prospěšná opatření  
 

VPO č. orientační popis trasy ** 
45 ÚSES v rozsahu návrhu včetně interakčních prvků 

 

** Rozsah a specifikaci umístění VPS může upřesnit podrobnější dokumentace při zachování 
věcné podstaty vymezeného břemene (US, RP, jiné ÚTP). 

 
 

Kapitoly 7.3 až 7.4 se nemění 
 
 

8.   Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO) 
veřejných prostranství pro které lze uplatnit předkupní právo s uvedením v čí prospěch je 
předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších 
údajů podle § 5 odst. 1 8 katastrálního zákona 
 

Kapitola se nemění  
 
Kapitola č. 9 se nemění 
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10.   Vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 
(a dále stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti) 
 

10.1 plochy 
 

označení plochy převažující 
funkce 

lhůta pro  
pořízení studie 

cíle řešení 

A bydlení září 2017 koncepce uspořádání a organizace lokality, vedení 
koridoru pro dopravu a technické sítě (prostupnost 
k lokalitě A) podrobnější regulativy pro obytnou 

zástavbu, etapizace 
B bydlení září 2017 koncepce uspořádání a organizace lokality, prostupnost 

od lok. P k lok. Z - dopravní a technická obsluha, 
podrobnější regulativy pro obytnou zástavbu, etapizace 

C bydlení září 2017 koncepce uspořádání a organizace lokality, dopravní 
a technická obsluha, prostupnost k lokalitě F, podrobnější 

regulativy pro obytnou zástavbu, popř. etapizace 
E bydlení září 2017 koncepce uspořádání a organizace lokality, dopravní 

a technická obsluha, prostupnost k lokalitě D1, 
podrobnější regulativy pro obytnou zástavbu 

F smíšená obytná, 
sport, rekreace, 
obslužné funkce 

září 2017 koncepce uspořádání a organizace lokality, dopravní 
a technická obsluha, prostupnost k lokalitě C, podrobnější 

regulativy pro obytnou zástavbu, popř. etapizace 
G2 smíšená obytná, 

sport, rekreace, 
obslužné funkce 

září 2017 koncepce uspořádání a organizace lokality, řešit kontext 
s plochou Y – prověřit potřebu vymezení části plochy 

kterou může řešit autorizovaný architekt podle kap. č. 13 
ÚP, prověřit dopravní a technickou obsluhu, prostupnost 

k lokalitě A, podrobnější regulativy pro zástavbu, 
popř. etapizace 

H2 hřbitov, 
příslušenství 

září 2017 koncepce uspořádání a organizace lokality, dopravní 
a technická obsluha 

J1 smíšené obslužné  září 2017 koncepce uspořádání a organizace lokality, podrobnější 
regulativy pro zástavbu, etapizace 

J2 smíšené obslužné září 2017 koncepce uspořádání a organizace lokality, podrobnější 
regulativy pro zástavbu, etapizace 

veřejná prostranství 
staré návsi  

podle výkr. 1a 

veřejná 
prostranství  

září 2017 koncepce uspořádání v kontextu celku, dopravní 
obslužnost, koncepce zeleně a nezbytné regulativy 

veřejná prostranství 
u kovárny a zámku 

podle výkr. 1a 

veřejná 
prostranství  

září 2017 koncepce uspořádání v kontextu celku, koncepce 
přípustného zúžení veř. prostranství při silnici u lok. F, 

dopravní obslužnost, koncepce zeleně a nezbytné 
regulativy 

 

10.2  koridory 
 

Nejsou vymezovány. 
*** 

 
11.   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 
pro rozhodování o jejich využití a zadání regulačního plánu rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, 
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z 
podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 
 

 Územní plán Těšan pořízení a vydání regulačního plánu neukládá. 
*** 

 

Kapitola č. 12 se nemění 
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13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 

13.1  Územní plán obce Těšan vymezuje: 
 

název - stavba, soubor staveb 
objekt a blok kostela  
zóna občanské vybavenosti v centru obce – lokality P, R, S 
bloky zástavby lokality F, přiléhající k veřejným prostranstvím 
hřbitovy lok. Y, H1 a H2 s příslušenstvím 
lokalita D2 
stavby občanské a veřejné vybavenosti, orientované do veřejných prostranství s regulativem „DTP“ 
sportovně-rekreační areál lok. U 
rozhledny (v případě realizace podle kapitoly č. 6) 
vinařské dvory ve volné krajině 
Kaple s příslušenstvím v lokalitě Hájek 
areál Šinkvického dvora 

 

13.2  Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory: 
 

označení název, popis prostoru 
I celek tvořený centrální obytnou zónou dle hlavního výkresu 1b  
II prostor lokality P, S, R  a části lok. F, přiléhající k veř, prostranství dle výkresu 1c 
III blok starého hřbitova – lokality Y a protilehlý park dle výkresu 1c 
IV blok nového hřbitova – lokalit H1, H2  
V krajinný prostor u kaple včetně vodní nádrže dle výkresu 1c 
VI krajinný prostor Šinkvického dvora dle výkresu 1c 

 

Opatření pro změny v území: spolupráce investora s autorizovaným architektem, jako 
autorem zpracování architektonického, resp. architektonicko-urbanistického řešení záměru, 
oponentura obce osobou autorizovaného architekta, určeného samosprávou obce. Důsledná 
ochrana hodnot vymezených prostorů, spočívající v uplatňování požadavků na kvalitu řešení 
v kontextu vymezeného prostoru. 
 

14. Vymezení staveb, nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení 
 

Územní plán Těšany takové stavby vymezuje v rozsahu staveb dle kapitoly 13.1 
název - stavba, soubor staveb v lokalitách 
objekt kostela  
zóna občanské vybavenosti v centru obce – lokality P, S 
bloky zástavby lokality F, přiléhající k veřejným prostranstvím 
hřbitovy lok. Y, H1 a H2 s příslušenstvím 
lokalita D2 
stavby občanské a veřejné vybavenosti, orientované do veřejných prostranství s regulativem „DTP“ 
rozhledny (v případě realizace podle kapitoly č. 6) 
vinařské dvory ve volné krajině 
areál Šinkvického dvora 
 

II/16  
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

 

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení: Žádný z nich neuplatnil námitku. 
Zástupce veřejnosti: Žádný nebyl zmocněn. 
Oprávněný investor: 
K návrhu uplatnil dne 4.7.2018 námitku oprávněný investor MND a.s, Úprkova 807/6, 695 01 
Hodonín, který ji však dne 13.7.2018 vzal v plném rozsahu zpět. 
 

II/17  
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

o Žádná ze sousedních  obcí neuplatnila připomínku ani nebyla uplatněna žádná jiná připomínka 
dle § 55b odst. 2. 


