1ZMĚNA ÚP MĚNÍN č. 1 - ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

Odůvodnění pořizovatele do změny č. 1 územního plánu Měnín
Změna č.1 územního plánu Měnín

1. Údaje o způsobu pořízení
Zastupitelstvo obce Měnín na svém zasedání č. 04/2015 ze dne 3.9.2015 usnesení IV/1 rozhodlo o pořízení
změny č. 1 územního plánu Měnín ( dále jen „návrh zadání změny“). Současně usnesením č. IV/2 určilo pana
starostu Mgr. Dalibora Golda určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 odst. (1) a (4), § 51
odst. (1) a (3) a § 53 odst.(1) stavebního zákona.
Pořizovatel obdržel toto usnesení dne 14.9.2015. Součástí usnesení byly požadavky obce na obsah změny č.1.
ÚP. Pořizovatel dle §47 odst.1) vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání změny.
Projednání návrhu zadání změny bylo zahájeno 30.9.2015, pořizovatel zaslal návrh zadání změny dotčeným
orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu jednotlivě a oznámil tak zahájení projednávání návrhu zadání
změny dle § 47 odst. (2). Zajistil zveřejnění návrhu zadání změny a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí, a to
tak, že veřejnou vyhláškou oznámil, kde bude návrh vystaven k nahlédnutí a zajistil také jeho zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice od data vyvěšení veřejné
vyhlášky po dobu 30 dnů, tedy do konce lhůty pro uplatnění připomínek dle § 47 odst.(2) SZ. Na možnost
uplatnit připomínky byl každý upozorněn veřejnou vyhláškou, kterou byl návrh zveřejněn. Dotčené orgány a
sousední obce obdržely návrh zadání změny nejpozději 29.9.2015.
Dne 1.10.2015 pořizovatel vyplnil registrační list změny č.1 ÚP Měnín dle přílohy č.16 vyhlášky 500/2006 Sb.
Svá vyjádření, z nichž některá obsahují požadavky na obsah zadání uplatnili u pořizovatele
ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ tyto dotčené orgány:
Dotčený orgán/příslušný úřad:
Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VII, Mezírka 1, Brno
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1
Ministerstvo obrany, SEM-OUZ, Svatoplukova 84, 602 00 Brno
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno
Státní pozemkový úřad, pobočka Brno – Venkov, Kotlářská 931/53,Brno

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Číslo jednací vyjádření
1901/560/15,67337/ENV/15
MPO 46627/2015
MOCR 15742-1/2015-6440
HSBM-2-174/2015
SPU 519249/2015
KHS JM 45403/BM/HOK

Datum vydání

30.9.2015
7.10.2015
8.10.2015
8.10.2015
8.10.2015
23.10.2015

Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný úřad:
Dotčený orgán/příslušný úřad:
Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno

Číslo jednací stanoviska
JMK 124864 /2015

Datum vydání

27.10.2015

Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný orgán ochrany
přírody:
Dotčený orgán/příslušný úřad:
Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno

Číslo jednací stanoviska
JMK 127676/2015

Datum vydání

6.10.2015

Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska, neuplatnil Krajský úřad Jihomoravského
kraje jako příslušný úřad požadavek na posouzení změny územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí.
Také jako příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí
oblast dle § 47 odst. (3) stavebního zákona.
Svá vyjádření, z nichž některá obsahují připomínky k návrhu zadání změny, uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle
§ 47 odst.(2) SZ a po ní tyto subjekty :
Odesílatel podání:
Martin a Gabriela Mlýnkovi, p.č.1860/15 (bez uvedení data narození)

Číslo jednací vyjádření
18385/2015

Datum vydání

21.10.2015

Žádná ze sousedních obcí neuplatnila podnět u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ ani po ní.
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena od 30.9.2015 do 2.11.2015 a na úřední desce obce
od 29.9.2015 do 2.11.2015. Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno
osobami zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. Pořizovatel
překontroloval toto zveřejnění dne 30.9.2015, pořídil snímek webových stránek a založil ho do spisu.
Pořizovatel od 3.11.2015 do 2.12.2015 průběžně vyhodnocoval výsledky projednání, s tímto vyhodnocením
seznámil určeného zastupitele, ve spolupráci s ním upravil dle výsledků projednání návrh zadání změny a dne
4.12.2015 jej předložil zastupitelstvu obce ke schválení.
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Dne 23.12.2015 pořizovatelka obdržela schválené zadání změny. Zastupitelstvo obce Měnín schválilo na svém
zasedání dne 12.12.2015 pod číslem usnesení VI/7-07/2015 návrh zadání změny č.1 ÚP Měnín. Výpis ze
zasedání zastupitelstva byl předán e-mailem dne 4.1.2016 a byl založen do spisu.
28.12.2015 pořizovatel předal projektantovi schválené zadání Změny č.I ÚP Měnín.
Dne 29.2.2016 pořizovatel obdržel Usnesení III/2 ZO Měnín č.01/2016 ze dne 25.2.2016 o doplnění již
schváleného návrhu zadání změny č.1 ÚP. Součástí usnesení byl výčet lokalit, které mají být začleněny do
návrhu změny.
„Doplnění návrhu Změny č.1 územního plánu Měnín“ bylo vedeno pod spisovou značkou
OÚPSÚ/3683/2016/HL.
Pořizovatel seznámil projektanta s požadavkem obce o doplnění změny č.1 územního plánu.
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání doplnění změny č. 1 územního plánu Měnín.
Projednání návrhu zadání doplnění změny č.1 územního plánu Měnín bylo zahájeno 2.3.2016, pořizovatel
zaslal návrh zadání doplnění změny dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu jednotlivě a
oznámil tak zahájení projednávání návrhu zadání doplnění změny dle § 47 odst. (2). Zajistil zveřejnění návrhu
zadání doplnění změny a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí, a to tak, že veřejnou vyhláškou oznámil, kde
bude návrh vystaven k nahlédnutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových
stránkách města Židlochovice od data vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 30 dnů, tedy do konce lhůty pro
uplatnění připomínek dle § 47 odst.(2) SZ. Na možnost uplatnit připomínky byl každý upozorněn veřejnou
vyhláškou, kterou byl návrh zveřejněn. Dotčené orgány obdržely návrh zadání doplnění změny nejpozději
8.3.2016.
Dne 2.3.2016 prověřila pořizovatelka vyvěšení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení projednávání doplnění
návrhu zadání změny č.1 ÚP Měnín na úřední desce pořizovatele a obce Měnín.
Svá vyjádření, z nichž některá obsahují požadavky na obsah zadání uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 47
odst.(2) SZ tyto dotčené orgány:
Dotčený orgán/příslušný úřad:
Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VII, Mezírka 1, Brno
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno
Ministerstvo obrany, SEM-OUZ, Svatoplukova 84, 602 00 Brno
Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Číslo jednací vyjádření
532/560/16,15626/ENV/16
HSBM-3-60/2016
73-130/2016-8201
KHSJM 13154/2016/BM/HOK

Datum vydání

7.3.2016
9.3.2016
14.3.2016
17.3.2016

Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný úřad:
Dotčený orgán/příslušný úřad:
Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno

Číslo jednací stanoviska
JMK 35437/2016

Datum vydání

5.4.2016

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, OŽP jako dotčený
orgán sdělil, že pod č.j.: JMK 127676/2015 vydal samostatně dne 5.10.2015 k „Návrhu zadání změny č.1 ÚP
Měnín stanovisko podle §45i zákona, ve kterém vyloučil významný vliv na EVL nebo PO soustavy NATURA
2000. Toto stanovisko zůstává i po doplnění návrhu zadání změny č.1 územního plánu Měnín v platnosti. Toto
sdělení je součástí stanoviska č.j : JMK 35437/2016 ze dne 5.4.2016
OŽP z hlediska zákona č.100/2001 Sb ve svém stanovisku i po doplnění návrhu zadání nepožaduje posuzování
vlivů na životní prostředí.
Svá vyjádření, z nichž některá obsahují připomínky k návrhu zadání změny, uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle
§ 47 odst.(2) SZ a po ní tyto subjekty :
Odesílatel podání:
ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7

Číslo jednací vyjádření
1057/FŘ/16(4895/16)

Datum vydání

9.3.2016

Žádná ze sousedních obcí neuplatnila podnět u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ ani po ní.
Veřejné vyhlášky byly na úředních deskách pořizovatele a obce vyvěšeny od 2.3.2016 do 4.4.2016. Zveřejnění
vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za toto zveřejňování
přímo na svěšených veřejných vyhláškách.
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Pořizovatel od 8.4.2016 obdržel svěšenou veřejnou vyhlášku z ÚD obce. V době od 5.4.2016 do 15.4.2016
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, upravil dle výsledků
projednání návrh zadání doplnění změny č.1 územního plánu Měnín a dne 19.4.2016 jej předložil zastupitelstvu
obce ke schválení. 28.4.2016 ZO na svém zasedání usnesením č.III schválilo zadání doplnění změny č.I
územního plánu Měnín. Schválený návrh zadání doplnění změny č. 1 ÚP Měnín obsahoval bod, ve kterém bylo
ustanoveno, že dílčí zněny, které byly tímto návrhem doplňovány, budou zařazeny do Změny č.1 ÚP Měnín a
dále budou projednávány společně.
Pořizovatelka na základě rozhodnutí ZO Měnín ze dne 28.4.2016 spojila změnu č.1 (č.j.
OUPSÚ/16008/2015/Hl) a doplnění změny č.1 (OÚPSÚ/3683/2016/HL) a dále budou tyto dva dokumenty
projednávány společně pod č.j. OUPSÚ/16008/2015/Hl a předala projektantovi Ing. arch. Ivo Kabeláčovi
schválený návrh zadání doplnění změny č.1 ÚP Měnín k zapracování do návrhu změny č.1 územního plánu
Měnín..
Dne 4.5.2016 pořizovatel v souladu s §50 odst. (2) stavebního zákona oznámil sdělením č.j.
OÚPSÚ/16008/2015-25 místo a dobu konání společného jednání o návrhu změny jednotlivě dotčeným
orgánům, krajskému úřadu, obci Měnín a sousedním obcím, současně byl krajskému úřadu předán návrh změny
pro posouzení podle § 50 odstavce (7) stavebního zákona. Taktéž byly tímto dotčené orgány vyzvány k
uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které bylo stanoveno na 20.6.2016 a sousedním obcím
bylo oznámeno, že mohou ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Jak dotčené orgány, tak sousední obce byly
současně upozorněny na to, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Dotčeným
orgánům bylo sdělení doručeno nejpozději 5.5.2016, lhůta dle §50 odst. (2) byla tedy splněna.
Pořizovatel doručil návrh změny veřejnou vyhláškou (č.j. OÚPSÚ/16008/2016-26), v níž upozornil, že do 30
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky a že k později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Ve veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh
vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na
webových stránkách města Židlochovice.
Dne 5.5.2016 předala pořizovatelka Veřejnou vyhlášku starostovi obce Měnín k vyvěšení na ÚD. 6.5.2016
vložila pořizovatelka návrh změny č.1 ÚP Měnín na webové stránky pořizovatele – města Židlochovice a
zároveň vyplnila registrační list změny č.1 ÚP Měnín
9.5.2016 provedla pořizovatelka opravu zřejmých nesprávností v oznámení SJ dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, obci a okolním obcím (č.j. OÚPSÚ/16008/2015-25) – oprava se týkala názvu obce.
Pořizovatel překontroloval dne 11.5.2016 vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách
pořizovatele a obce Měnín a snímky elektronických úředních desek založil do spisu. Taktéž uveřejnil návrh
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. O kontrole a zveřejnění
návrhu učinil záznam do spisu.
Společné jednání se uskutečnilo 20.června 2016 a byl z něj pořízen záznam.
K návrhu změny uplatnili ve lhůtě dle §50 odst.(2) SZ svá stanoviska tyto dotčené orgány:
Dotčený orgán:
Ministerstvo obchodu a průmyslu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Ministerstvo obrany, SEM,OOUZ, Teychonova 1,Praha6
Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno
MěÚ Židlochovice – odbor živ.prostředí, Masarykova 100 , Židlochovice

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK; Pobočka Brno, Kotlářská 931/52,
602 00 Brno
Krajský úřad Jihomor.kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno

Číslo jednací stanoviska

MPO 23906/2016
66440/2016-8201OÚZ-BR
KHSJM
35320/2016/BM/HOK
HSBM-3-146/2016
OZP/8875/2016/VK
SPU 358038/2016
JMK 68632/2016

Datum vydání
19.5.2016
20.6.2016
27.6.2016
28.6.2016
1.7.2016
18.7.2016
2.8.2016

Svá vyjádření, z nichž některá obsahují připomínky k návrhu změny, uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 50
odst.(2) SZ tyto subjekty:
Odesílatel podání:
AGRO Maryša SE, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno, Královo pole

Číslo jednací
10446/2016

Datum vydání
3.6.2016

Veřejné vyhlášky byly jak na úřední desce pořizovatele tak obce vyvěšeny od 11.5.2016 doručeny byly
26.5.2016 a svěšeny byly 27.6.2016.
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Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za toto
zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách.
Dne 7.6.2016 se pořizovatelka a projektant změny č. I ÚP Měnín zúčastnili pracovní schůzky na KrÚ JMK –
odbor životního prostředí, na jejímž základě bylo doplněno odůvodnění změny č.1 dle pokynů dotčeného
orgánu.
29.6.2016 obdržel pořizovatel svěšenou veřejnou vyhlášku – oznámení o zahájení projednávání návrhu změny
č.1 ÚP Měnín z úřední desky pořizovatele a 30.6.2016, pak veřejnou vyhlášku z úřední deska obce.
Dne 10.8.2016 byl na pracovní schůzce s určeným zastupitelem probrán návrh změny, vyhodnocení připomínek,
pokyny k úpravě, na základě této schůzky pořizovatel zpracoval Návrh vyhodnocení připomínek , pokyny k
úpravě.
Krajskému úřadu byla dne 11.8.2016 zaslána Zpráva o projednání návrhu změny č.1 územního plánu Měnín
spolu se stanovisky a připomínkami, která pořizovatel obdržel v průběhu projednávání návrhu dle § 50
stavebního zákona jako podklad pro stanovisko z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na
širší územní vztahy, souladu s politikou územního souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
dle § 50 odst. (7).
3.11.2016 nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, jejichž záměry se dotýkají k.ú.
Měnína. Na základě této skutečnosti proběhla 16.11.2016 konzultační schůzka na KrÚ JmK,
na které bylo řešeno zapracování požadavků vyplývajících ze ZÚR do změny č.1 územního plánu Měnín.
Protože pořizování Změny č.1 územního plánu bylo započato před nabytím účinnosti ZÚR JmK, bylo
dohodnuto, že do Změny č.1 nebudou zahrnuty požadavky plynoucí ze ZÚR a bude zahrnovat pouze lokality,
které nejsou v rozporu se ZÚR JmK.
S tímto závěrem pořizovatel seznámil určeného zastupitele a následně na to, ZO Měnín na svém zasedání dne
30.11.2017 projednalo a schválilo usnesením č. V/6 rozhodnutí, kterým pořizovaná Změna č. 1 ÚP bude
rozdělena na dvě části. V první části budou řešeny lokality, které nejsou v rozporu se ZŮR JMK , ve druhé části
pak ostatní lokality a ÚSES současně se zapracováním požadavků ZÚR JMK.
11.12.2017 pořizovatel zaslal projektantovi usnesení ZO Měnín o rozdělení pořizované změny č.1 ÚP Měnín
spolu s pokyny pro úpravu návrhu změny po společném jednání.
Dne 22.5.2018 byl pořizovateli předán upravený návrh Změny. Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ
upravený a posouzený návrh spolu s oznámením o konání veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou.
Jednotlivě byly také oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad,
sousední obce a oprávněný investor.
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 6.6.2018, doručena tedy byla 21.6.2018 a
svěšena 25.7.2018. Na úřední desce obce Měnín byla vyvěšena dne 6.6.2018 doručena byla dne 21.6.2018 a
svěšena dne 26.7.2018. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány, oprávněný investor
a obce nejpozději 6.6.2018. Veřejné projednání se konalo dne 18.7.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Měnín. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona; lhůta 30 dní předem po přizvání
pro dotčené orgány, krajský úřad, oprávněného investora a sousední obce uplynula 9.7.2018, lhůta 15 dní od
doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání uplynula taktéž 9.7.2018.
V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 odst.(2) námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 52 odst. (3)
stavebního zákona.
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a
upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města
Židlochovice.
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie úředních
desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh 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 18.7.2018 a byl z něj pořízen záznam.
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 25.7.2018.
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K upravenému a posouzenému návrhu Změny uplatnili ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ svá stanoviska tyto
dotčené orgány:
Dotčený orgán:
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem,odbor ochrany
územních zájmů, Tychonova 1, Praha 6

Číslo jednací stanoviska

Podáno dne

83813/2018-1150-OÚZ-BR

22.6.2018

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK; Pobočka Brno, Kotlářská 931/52, 602
00 Brno
SPU 308186/2018/Ku
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno
HSBM-2-96/2018
MěÚ Židlochovice , Odbor životního prostředí , Masarykova 100 ,
Židlochovice
OZPSU/10633/2018/VK/879/2016/VK
Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku.P.O.BOX 155/OSM, Praha 4
MV-67620-4/OSM-2018
Krajský úřad Jihomor.kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,
Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno
JMK 81018/2018

18.7.2018
19.7.2018
20.7.2018
20.7.2018
25.7.2018

Žádná nesouhlasná stanoviska nebyla ve lhůtě dle § 52 odst. (3) k upravenému a posouzenému návrhu
uplatněna. Lhůta k jejich uplatnění uplynula 25.7.2018.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán vydal
stanovisko se zásadní připomínkou.
K upravenému a posouzenému návrhu Změny uplatnili ve lhůtě dle §52 odst. (2) SZ námitky tito oprávnění
investoři:
Jméno či název odesílatele podání:

Číslo jednací

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín
NET4GAS, S.R.O. Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10

148/18/V/2018/103
4988/18/OVP/Z
626/18/18000

Podáno dne
13.6.2018
17.7.2018
20.7.2018

Pořizovatel obdržel dne 8.8.2018 svěšenou veřejnou vyhlášku o konání veřejného projednání z úřední desky
pořizovatele a 2.10.2018 z úřední desky obce Měnín.
Pořizovatel v souladu s § 53 odst.(1) SZ vyhodnotil výsledky projednání Změny ve spolupráci s určeným
zastupitelem a s ohledem na veřejné zájmy vypracoval návrh vyhodnocení připomínek.
Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu obsahovalo
zásadní připomínkou ve vztahu ke koridorům pro záměry plynoucí z Politiky územního rozvoje České republiky
ve znění Aktualizace č. 1 (Aktualizace č. 1 PÚR ČR) a současně Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje, koridoru pro zdvojení ropovodu Družba DV1 a koridoru pro zdvojení VVN 400 kV. Nadřízený orgán
poukázal na nesrovnalosti mezi výrokovou částí, odůvodněním a výkresovou částí, která se týkala výše
uvedených koridorů. A dále pak zejména ke kapitolám „soulad s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a soulad s politikou územního rozvoje“. Nadřízený orgán požadoval ve svém stanovisku úpravu a
doplnění „Návrhu změny č. I ÚP Měnín".
Dne 16.9.2018 proběhla konzultační schůzka pořizovatele a projektanta, kdy pořizovatel seznámil projektanta se
stanoviskem krajského úřadu a vyzval jej k vysvětlení těchto nesrovnalostí a k úpravě návrhu změny dle
požadavků nadřízeného orgánu. Projektant konstatoval, že výše uvedená nesrovnalost u koridorů pro ropovod
Družba a koridor VVN 400kV vznikla omylem, chybou formálního charakteru, kterou nebyly omezeny práva
veřejnosti a nebyl dotčen ničí veřejný zájem. Plochy řešené Změnou č. 1se nedotýkají ani koridoru pro zdvojení
ropovodu Družba DV1, ani koridoru pro zdvojení VVN 400 kV.
Oprava této formální chyby v čistopisu není podstatnou úpravou návrhu. Zapracování požadavků týkajících se
koridoru pro zdvojení ropovodu Družba DV1 a koridoru pro zdvojení VVN 400 kV tak, jak je požadováno
ZÚR JMK, bude dle usnesení č. V/6 ZO Měnín součástí další následující změny.
Ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily v České republice volby do zastupitelstev obcí. Jelikož nově zvolená
zastupitelstva obcí mohla mít jiný názor na zastupování obce z hlediska územního plánu, doručil pořizovatel
obci 9.10.2018 sdělení, v němž obec vyzval k potvrzení stávajícího či určení nového určeného zastupitele. Dne
28.1.2019 byl pořizovateli e-mailem zaslán výpis z usnesení ZO, v němž Mgr. Dalibor Gold byl potvrzen jako
určený zastupitel. Výpis z usnesení č. 07/2018 ze dne 29.11.2018, usnesení VI/8.
29.10.2018 předal projektant pořizovateli upravený návrh, a ten jej následně konzultoval se zástupcem
nadřízeného orgánu Ing. arch. Zuzanou Ludvíkovou. Konzultační schůzka se uskutečnila 7.11.2018. Na základě
této konzultace předal pořizovatel dne 26.11.2018 projektantovi pokyny k doplnění a úpravě návrhu.
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17.12.2018 byla zaslána žádost o doplnění stanoviska Krajského úřadu JmK vydávaného ve smyslu § 50 odst.
7 SZ na základě doplněného návrhu Změny č. 1 ÚP. 16.1.2019 obdržel pořizovatel od KrÚ JmK doplněné
kladné stanovisko k návrhu Změny č.1 územního plánu Měnín.
Pořizovatel v souladu s § 53 odst.(1) SZ zaslal dne 4.1.2019 dotčeným orgánům a krajskému úřadu návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu a vyzval je
k uplatnění stanovisek.
K návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnily ve lhůtě dle §53 odst. (1) SZ
svá stanoviska tyto dotčené orgány:
Dotčený orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno

Číslo jednací stanoviska
MPO 1293/2019
HSBM-2-2/2019

Datum vydání
9.1.2019
29.1.2019

Žádná nesouhlasná stanoviska nebyla ve lhůtě dle § 53 odst. (1) k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu
rozhodnutí o námitkách uplatněna. Lhůta k jejich uplatnění uplynula 5.2.2019..
Na základě vyhodnocení výsledků projednání (viz veřejné projednání) pořizovatel usoudil, že návrh je sice
nutno upravit, ale pouze co se týká formulací a zpřesnění v odůvodnění, jak v textové, tak ve výkresové části,
úpravy však nejsou takového rázu, aby došlo k podstatné úpravě. Pořizovatel tedy zpracoval požadavky pro
úpravu návrhu na základě výsledků projednání, přezkoumal soulad návrhu změny dle § 53 odst. (4), dopracoval
svou část odůvodnění a předal je projektantovi.
Návrh byl upraven, předán pořizovateli …….. ,a ten jej předložil dne …………zastupitelstvu obce Měnín ke
schválení v souladu s §54 odst. (1) SZ.

2. Přezkoumání Změny č.1 územního plánu dle § 53 odst. 4
a) 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 byl popsán vzhledem ke
všem částem PÚR a ZÚR které se vztahují k řešenému území. Z hlediska souladu změny ÚP s PÚR a ZÚR
uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle §50 odst.7 a §52 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 68632/2016
2.8.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování
a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
JMK 6026/2019
16.1.2019
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.
b) 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 v souvislosti s odst. b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, byly plochy E1, N1 převedeny do rezerv. Tyto
plochy nebyly pro urbanizaci využity, odhadovaný nárůst potřeb rozvoje vycházející ze situace při návrhu ÚPO
se zcela nenaplnily. Plochy P2 výrobní a P3 smíšená výrobní jsou změnou vypuštěny z hlediska dostatku jiných,
dosud nevyužitých ploch, plochy nebyly převedena ani do rezervy z důvodu udržení území ve vyvážených
funkčních a územních proporcí.
Dle § 19 odst.1, písm..d) změna stanovila urbanistické požadavky na využívání (změna funkční regulace plochy
smíšené výrobní na smíšenou obslužnou.
Změna nestanovila pořadí provádění změn v území (etapizaci) dle odst. f). Změnou dle odst. i) jsou plněny
podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,( změna funkční regulace výrobní na smíšenou obslužnou –
plocha S3, S2) výrobních ploch je v k.ú. Měnín vymezen dostatek a nejsou využity, plocha se nachází na
6
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vjezdu do obce, sousedí s vymezeným urbanisticky cenným prostorem pro identitu a obce – areálem sokolovny,
nachází se na křižovatce cyklotras. Záměr předpokládá funkční náplň, nabízející služby pro cyklistiku
s ubytováním.
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 podpořeno dílčí změnou
označenou jako 1.2. – zvětšení plochy obytné beze změny urbanistické koncepce., 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.
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.
c) 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
plánu Měnín, 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
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 od.(2) vyhlášky.
Po přezkoumání dle výše uvedeného je změna v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
d) Soulad změny s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen.

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. b) a e)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Obsah stanoviska k návrhu zadání
NZ nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí a není tedy předmětem posuzování ve smyslu § 10a odst. 1 zákona a následujících o
posuzování vlivů na životní prostředí.
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Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů – oznamovatelů konkrétních záměrů uvedených v § 4
odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které upravují posuzování záměrů.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání:
Příslušný orgán neuplatil požadavek na vyhodnocení vlivů Změny č.1 územního plánu na životní prostředí.

Obsah stanoviska k návrhu zadání doplnění Změny
OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. e) výše uvedeného zákona konstatuje, že deklarované dílčí
změny (doplnění požadavků) „Návrh zadání změny č.1 územního plánu Měnín“ nestanoví rámec pro budoucí
povolení záměrů uvedených v příloze č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a toto doplnění tedy
není předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 10a a následujících zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání doplnění Změny:
Orgán konstatoval, že doplnění návrhu zadání nevyžaduje posuzování vlivů na životní prostředí
Obsah stanoviska k návrhu §50 SZ
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k předloženému „Návrhu změny č.1 ÚP Měnín“ připomínky.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán nemá k návrhu Změny připomínky
Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny dle § 52 SZ:
OŽP jako orgán příslušný podle § 22 písm. d) výše uvedeného zákona nemá k částem řešení návrhu změny ÚP,
které byly od společného jednání změněny, připomínky.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:
Dotčený orgán neuplatnil připomínky či podmínky k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů § 23odst. e)
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00 Brno 2
Jako dotčený orgán neuplatnil stanovisko k výše uvedenému zákonu.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 a §52 SZ::
Vyhodnocení stanoviska – nebyly uplatněny připomínky či podmínky řešení.

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 vyjádření k návrhu zadání:
Vydává s t a n o v i s k o v tom smyslu, že předložený návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená koncepce svou lokalizací zcela
mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či
sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
Vyhodnocení výsledku projednání k návrhu zadání:
Jelikož příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či
ptačí oblast, neuvedl pořizovatel do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
ve smyslu § 47 odst.3 SZ. ÚP nebyl vyhodnocován z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území.
Obsah stanoviska k návrhu zadání doplnění Změny
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody sděluje , že pod č.j. :JMK 127676/2015 vydal samostatně dne
5.10.2015 k „Návrhu zadání změny č. 1 ÚP Měnín stanovisko podle § 45i zákona, ve kterém vyloučil významná
vliv na EVL nebo PO soustavy Natura 2000. Toto stanovisko zůstává i po doplnění návrhu zadání změny č.1 v
platnosti
Vyhodnocení výsledku projednání k návrhu zadání doplnění Změny:
Dotčená orgán konstatoval, že své stanovisko i po doplnění návrhu zadání nezměnil.
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ:
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OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje k předloženému „Návrhu změny č. 1 územního plánu
Měnín“ stanovisko v tom smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu
připomínky
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán nemá k předloženému návrhu připomínky
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny dle § 52 SZ:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona
uplatňuje stanovisko k částem řešení „Návrhu změny č. I územního plánu Měnín", které byly od společného
jednání změněny, v tom smyslu, že k nim nemá připomínky.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:
Vyhodnocení stanoviska – nebyly uplatněny připomínky či podmínky k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 77 odst. 1 písm. q)
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ:
K převedení návrhových ploch do ploch rezerv nemá orgán ochrany přírody a krajiny žádné připomínky.
Na plochách určených k výstavbě s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny regulativy, které by měly vést
k ochraně krajinného rázu. Nebudou vznikat výškové a objemové dominanty v území, tj. bude stanovena
výšková regulace zástavby a intenzita zastavitelnosti pozemků v jednotlivých plochách.
Dále upozorňuje, že VKP Měnínská tůň byl vyhlášen oznámením o registraci.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Stanovisko je souhlasné, orgán neuplatnil žádné požadavky na změny návrhu.
Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny dle § 52 SZ:
Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny - k předložené koncepci nejsou žádné připomínky.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 52 SZ:.
Vyhodnocení stanoviska – nebyly uplatněny připomínky či podmínky k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny

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) - územní plány obce s rozšířenou působností
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu obce je
dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti
stavby, v daném případě se jedná o městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán konstatoval, že není věcně ani místně příslušný k uplatnění stanoviska.
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny dle § 52 SZ:
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu obce
je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované
činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Židlochovice, OŽP.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 52 SZ:
Dotčený orgán konstatoval, že není věcně ani místně příslušný k uplatnění stanoviska.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 106 odst.2 Územní plány obcí mimo těch s rozšířenou působností
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice
Obsah vyjádření k návrhu zadání:
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Bez připomínek
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán nemá žádné připomínky k zapracování do návrhu.
Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání
změněn dle § 52 SZ:
Vodoprávní úřad nemá k předloženému návrhu změny územního plánu Měnín žádné požadavky.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:

Dotčený orgán nemá k částem návrhu, které byly od společného jednání změněny požadavky, souhlasí tedy
s návrhem.

Ochrana ovzduší
do 31.8.2012 zákon č. 86/2002 Sb. § 48 odst. 1 písm. w) v souvislosti s § 17 odst. 1 písm. a)
od 1.9.2012 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 11 odst. 2 písm. a)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Obsah vyjádření k návrhu dle § 50 SZ:
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění, uplatňuje k předloženému „Návrhu změny č. I územního plánu Měnín“ stanovisko
v tom smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ:
Dotčený orgán nemá žádné připomínky.
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny dle § 52 SZ:
OŽP jako příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že uplatňuje stanovisko k částem řešení „Návrhu změny č. I
územního plánu Měnín", které byly od společného jednání změněny v tom smyslu, že k nim nemá žádné
připomínky.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:
Vyhodnocení stanoviska – nebyly uplatněny připomínky či podmínky k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny.
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 vyjádření k návrhu zadání
uplatňuje vyjádření s požadavky na obsah změny územního plánu:
Při zpracování „Návrhu změny č.1 územního plánu Měnín“ je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF vyplývající z ust. § 4 zákona. Dále jsou povinni
navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných
zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu. Orgán ochrany ZPF krajského úřadu požaduje v tabulkové části uvádět u
jednotlivých návrhových lokalit výměru podle tříd ochrany ZPF.
Orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17 písmene a) zákona uplatní stanovisko podle ust. § 5
odst. 2 zákona k „Návrhu změny č.1 územního plánu Měnín“ na základě zpracovaného Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu územního
plánu.
Orgán ochrany ZPF krajského úřadu upozorňuje, že podle ust. §4 odst. 3 zákona účinného od 1.4.2015 lze
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje
nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. §4 zákona se nepoužije při posuzování těch ploch,
které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá
dojít ke změně jejich určení.
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Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání:
Požadavky orgánu ochrany ZPF byly zapracovány do návrhu zadání.
Obsah vyjádření k návrhu zadání doplnění Změny:
OŽP jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o
ochraně ZPF v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona, uplatňuje vyjádření k „Návrhu zadání doplnění
změny č. I územního plánu Měnín“ s požadavky na obsah změny územního plánu.
Při zpracování „Návrhu změny č. I územního plánu Měnín“ je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona. Dále jsou povinni
navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných
zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF je uveden v příloze č. 3 Vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
ZPF.
Orgán ochrany ZPF krajského úřadu dále sděluje, že ve Věstníku MŽP, částce 8-9 ze září 2011, bylo zveřejněno
společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního
prostředí MŽP k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu“,
které je dále zveřejněno na webové stránce Ústavu územního rozvoje (http://www.uur.cz).
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF uplatní stanovisko
podle ust. § 5 odst. 2 zákona k „Návrhu změny č. I územního plánu Měnín“ na základě zpracovaného
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu
územního plánu.
V souladu s čl. II odst. 1 metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 01.10.1996
č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF, projednává OŽP lokality s výměrou
nad 10 ha s orgánem ochrany ZPF Ministerstva životního prostředí (MŽP).
Vzhledem k této skutečnosti se doporučuje návrh předmětné územně plánovací dokumentace, který navrhuje
lokalitu (případně několik lokalit spolu souvisejících a tvořících jeden celek) o výměře nad 10 ha, předložit OŽP
v dostatečném předstihu před společným jednáním (na CD). Bez projednání s MŽP není možné stanovisko
uplatnit.
OŽP upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF účinného od 01.04.2015 lze zemědělskou půdu
I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 zákona o ochraně ZPF se nepoužije při posuzování těch ploch,
které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá
dojít ke změně jejich určení.
Vzhledem k výše uvedenému OŽP požaduje, aby u ploch, u nichž se mění funkční využití nebo výměra, bylo
v tabulce záborů ZPF v poznámce uvedeno původní funkční využití a původní výměra.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání:
Požadavky orgánu ochrany ZPF byly zapracovány do návrhu zadání doplnění změny.

Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ:

Jak vyplývá z doplněného odůvodnění, předmětný návrh změny územního plánu řeší z převážné části redukci
zastavitelných ploch, jmenovitě lokality:
- 7, 11, 31, které se převádí do územních rezerv
- 18, 21, 30, 35, které jsou vypuštěny.
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Lokalita 22 řeší změnu funkčního využití na zemědělských půdách II. třídy ochrany. Neboť textová část
odůvodnění vykazovala absenci prokázání jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF,
proběhlo dne 7.6.2016 na OŽP jednání za účasti pořizovatele (Ing. Hlaváčkové), zpracovatele
(Ing.arch.Kabeláče) a zástupce orgánu ochrany ZPF krajského úřadu (Ing. Krejzka). Dne 7.6.2016 obdržel OŽP
prostřednictvím e-mailu finální verzi textové části odůvodnění a dne 8.6.2016 doplněné odůvodnění k lokalitě
22 následujícího znění:
V ÚP byla plocha lokality R1 navržena pro výrobu – ve své době při rozvoji potenciálů obce byla
vymezena řada rozvojových ploch pro výrobu. Vývoj v katastru prokázal, že výrobních ploch, včetně brownfields
a přestavbových ploch je dostatečný, Změna č. 1 ÚP Měnín navrhuje zrušení některých návrhových ploch pro
výrobní aktivity na jižním okraji zastavěného území vlastní obce.
Zároveň došlo k rozvoji služeb a rekreace. Podél Litavy byla realizována cyklostezka, která je výrazně
frekventovaná, změnou ÚP je nyní řešena změna funkčního využívání současné zastavěné smíšené výrobní
plochy S2, přilehlé k cyklostezce na plochu smíšenou obslužnou, kde má být realizován záměr na výstavbu
smíšené plochy služeb pro cykloturistiku (servis, půjčovna, bufet, ubytování) s bydlením správce. Tento vývoj je
z hlediska veřejného zájmu na zkvalitnění podmínek života v zemědělské krajině pozitivní s nadmístním
(regionálním) významem.
Návrh změny funkčního využívání návrhové plochy R1 úzce souvisí s vývojem plochy S2, záměr změny
návrhového funkčního využití plochy R2 dále podporuje popsaný pozitivní vývoj a sleduje veřejný zájem na
reprezentativnost jižního vjezdu do obce a harmonizaci urbanistických vztahů a hodnot na přechodu do volné
krajiny.
Plocha R1 je tvořena 11 parcelami orné půdy různých vlastníků, má tvar ostrého úzkého trojúhelníku, je
sevřena mezi vodotečí Zlatého potoka s břehovými porosty a silnicí II/416, z hlediska dostupnosti zemědělských
pozemků a organizace ZPF se jedná o plochu izolovanou s omezeným významem pro zemědělskou prvovýrobu.
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu dle ust. § 17a písm.a) zákona o ochraně ZPF posoudil
předmětný návrh změny územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst.2 zákona o
ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k Návrhu změny č. I ÚP Měnín. V případě lokality 22 je souhlasné
stanovisko uplatněno za podmínky, že výše citované doplněné odůvodnění lokality bude v další fázi řádně
zapracováno do textové části odůvodnění předmětného návrhu změny územního plánu.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:

Stanovisko bylo souhlasné za podmínky doplnění odůvodnění dle výše uvedených pokynů.
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:
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OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF nemá k „Návrhu
změny č. I územního plánu Měnín" projednávanému v režimu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona připomínky,
neboť od prvního veřejného projednání nedošlo ke změnám řešení, které by vykazovaly nový zábor ZPF.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:

Vyhodnocení stanoviska – nebyly uplatněny připomínky či podmínky k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ:
Dle předložené koncepce nedochází k navýšení záborů ZPF oproti původní platné ÚPD. Orgán ochrany ZPF nemá k této
koncepci připomínek. Dle zákona je příslušným dotčeným orgánem ochrany ZPF Krajský úřad JMK.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ:
Nebylo uplatněno stanovisko, protože orgán není věcně příslušný k vydání stanoviska.
Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:

Odbor životního prostředí, MěÚ Židlochovice na úseku ochrany ZPF není příslušným orgánem ochrany ZPF
k vyjádření k ÚPD. Na základě § 17a zákona, je příslušným správním orgánem ochrany ZPF Krajský úřad
Jihomoravského kraje.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:
Nebylo uplatněno stanovisko, protože orgán není věcně příslušný k vydání stanoviska.

Ochrana lesa
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ:

OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:

Orgán neuplatnil stanovisko, není k tomu věcně příslušný
OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny dle § 52 SZ:
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:
Orgán neuplatnil stanovisko, není k tomu věcně příslušný
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ:
K předložené koncepci nejsou žádné připomínky
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Orgán nemá k návrhu připomínky

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny dle § 52 SZ:
Koncepce je možná
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:
Orgán konstatoval, že koncepce je možná

Ochrana ložisek nerostných surovin
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2,Zákon č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů § 13 odst. 2
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Obsah vyjádření k návrhu zadání :
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 až 3 zákona č.
66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1:50000, list 24 – 34
Ivančice, nejsou v k.ú. Měnín vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde
stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).
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Protože nejsou v k.ú. Měnín dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII
z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu připomínek a s jeho řešením s o u h l a s í.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání
Dotčený orgán uvádí, že v k.ú. Měnín nejsou výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde
stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). Nemá k návrhu zadání žádné připomínky.
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán ve stanovené lhůtě dle §50odst.(2) ani po ní neuplatnil stanovisko, vzhledem k tomu, že v jeho vyjádření
k návrhu zadání bylo konstatováno, že v k.ú. Měnín nejsou žádná výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroje ani
nejsou stanovena CHLÚ, nemůže být dotčen návrhem veřejný zájem chráněný tímto zákonem.

Obsah stanoviska k opakovanému veřejnému projednání návrhu a posouzenému návrhu - k částem řešení, které
byly od veřejného projednání změněny dle § 52 SZ :
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:
Nebylo uplatněno stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ :
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme
podle ustanovení § 50 odst.2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst.2 horního zákona k výše uvedené
územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Měnín se nenacházejí výhradní ložiska
nerostných surovin. S návrhem změny územního plánu obce souhlasíme
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán souhlasí návrhem Změny..
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:

Orgán neuplatnil stanovisko ve lhůtě dle § 52 odst.3 ani po ní.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:

Nebylo uplatněno stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2
Obvodní báňský úřad v Brně, později Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl
č.p. 481/13,601 42 Brno 2
Obsah vyjádření k návrhu dle § 50 SZ:
Orgán neuplatnil stanovisko ve lhůtě dle § 50 odst.2 ani po ní.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:

Orgán neuplatnil stanovisko
Stanovisko k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny
dle § 52 SZ:
Orgán neuplatnil stanovisko ve lhůtě dle § 52 odst.3 ani po ní.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání dle § 52 SZ:

Orgán neuplatnil stanovisko.
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy:
Vzhledem k tomu, že v k.ú. Měnín nejsou žádná výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroje ani nejsou
stanovena CHLÚ, nemůže být návrhem Změny dotčen žádný veřejný zájem chráněný tímto zákonem.

Odpadové hospodářství
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů
§ 75 písm. a)
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00 Brno 2
Obsah stanoviska k návrhu dle §50 a §52 SZ:
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu a splnění legislativy:
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Jelikož změna zahrnuje zejména převedení návrhových ploch do rezerv, změnu funkční regulace z plochy
výrobní smíšené na smíšenou obslužnou pro možnost umístění služeb pro cyklisty s možností ubytování a také
prodej a servis jízdních kol, tato změna přispěje ke zlepšení podmínek pro lidské zdraví, bude se tedy jednat o
pozitivní změnu ve smyslu tohoto zákona.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů
od 1.10.2013 § 79 odst. 1 písm. k)
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice
Obsah vyjádření k návrhu dle § 50 SZ:
Stanovisko orgánu státní správy v oblasti s nakládání s odpady – koncepce je možná
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Orgán vydal souhlasné stanovisko
Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:
Dotčený orgán se nevyjádřil
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:

Vyhodnocení stanoviska – nebyly uplatněny připomínky či podmínky k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny.

Ochrana veřejného zdraví
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů § 82 odst. 2 písm. i) v souvislosti s § 77, § 82 odst. 2 písm. j)
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00 Brno 2
Obsah stanoviska k návrhu dle §50 SZ:
Uplatňuje k návrhu změny č.1 územního plánu obce Měnín toto stanovisko:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s o u h l a s í
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko
Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:

Dotčený orgán nezměnil své stanovisko ke společnému jednání, neuplatnil stanovisko.

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
Obsah stanoviska k návrhu dle §50 SZ:
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní.
Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:

Dotčený orgán nebyl obeslán
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu a splnění legislativy:

Jelikož změnou č.1 územního plánu nejsou stanoveny podmínky pro využití ploch takové, které by
umožňovaly chov zvířat či výrobu živočišných produktů, nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem
chráněný zákonem č.166/1999 Sb. .
Památková péče
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, odd.památkové péče, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno
Obsah stanoviska k návrhu dle §50 SZ:
Dle ustanovení § 28 odst.2c zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje krajský úřad
stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka,
nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán konstatoval, že není věcně příslušný k vydání stanoviska
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Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:
Dle ustanovení § 28 odst.2c zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje krajský úřad
stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka,
nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:

Dotčený orgán nezměnil své stanovisko, není věcně příslušný k vydání stanoviska
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů
§ 29 odst. 2 písm. c)
Městský úřad Židlochovice, pracoviště státní památkové péče, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Obsah stanoviska k návrhu dle §50 a §52 SZ:
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu a splnění legislativy:

Protože změna č.1 se dotýká ploch mimo území, ve kterém jsou situováno kulturní památky v k.ú. obce,
nedotýká se změna územního plánu zájmů hájených tímto zákonem. V kapitole 2.1 jsou definovány hodnoty obce
jejímž cílem je ochrana jedinečnosti a rázu krajiny i sídla.
Doprava na pozemních komunikacích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 40 odst. 2 písm. g) z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že k.ú. obce Měnín se neprochází ani
dálnice, ani silnice I.třídy. Nemohly být tedy dotčeny zájmy hájené tímto zákonem.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 40 odst. 3 písm. f) z hlediska řešení silnic II. a III.třídy.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy (dále jen KrÚ JMK ORD), uplatňuje za použití
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK), následující stanovisko k návrhu změny ÚP a
souhlasí
s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících požadavků:
1. Dopravní napojení plochy změny „S2“ přiléhající k silnici II/416 na veřejnou dopravní infrastrukturu
bude řešeno v souladu s platnou legislativou.
2. Koridor veřejně prospěšného opatření VU52 ve výkrese 1c (Výkres VPS, opatření a asanací) pro
biokoridor LBK4 bude ve vymezené trase přes silnici II/416 přerušen.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko s podmínkami. Podmínka č. 2 bude splněna změnou č.2. Usnesením
zastupitelstva obce č. V/6 bylo rozhodnuto, že pořizovaná Změna č. 1 ÚP bude rozdělena na dvě části. V první
části budou řešeny lokality, které nejsou v rozporu se ZŮR JMK , ve druhé části pak ostatní lokality a ÚSES
současně se zapracováním požadavků ZÚR JMK.
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) ) uplatňuje za použití ustanovení § 4 odst.
2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v
platném znění, (dále jen zákon o PK), následující stanovisko k návrhu změny ÚP a
souhlasí
s řešením silnic II. a III. třídy bez požadavků.
Odůvodnění
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje jako
věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v
územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
Změny provedené v předloženém upraveném návrhu změny ÚP Měnín pro veřejné projednání z hlediska řešení
silnic II. a III. třídy respektují požadavky KrÚ JMK OD ze společného jednání o návrhu změny ÚP.
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Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko bez požadavků
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,§ 40 odst. 4 písm. d) Z hlediska
řešení silnic II. a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice
Orgán neuplatnil v celém procesu projednávání změny ve lhůtách k tomu určených ani po nich žádná
stanoviska.
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy:
Jelikož dotčený orgán neuplatnil ani požadavky na obsah návrhu, ani stanoviska k návrhům, pořizovatel
vyhodnotil zájmy hájené tímto zákonem takto:
Lokality, které jsou řešeny Změnou č.1 ÚP jsou z hlediska dopravy ošetřeny a to regulativem ve kterém je
uvedeno, že obsluha ploch bydlení je přípustná pouze z vymezených veřejných prostranství, jejichž součástí
mohou být místní komunikace. Podmínkami je též zabezpečena možnost napojení těchto lokalit na dopravní
infrastrukturu města, popř. komunikaci vyššího řádu.

Doprava drážní
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) z hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah.
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy:
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že k.ú. obce Měnín se neprochází žádná
železniční dráha, nemohly být tedy dotčeny zájmy hájené tímto zákonem.
Doprava letecká
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání (živnosten.
zákon) ve znění pozdějších předpisů,§ 88 odst. 1 písm. o),§ 88 odst. 1 písm. p)
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1
Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u hlediska řešení civilního letectví a
na k.ú. obce se nenachází ani letiště, ani jeho ochranné pásmo, ani ministerstvo či jím zřízená organizace
neposkytlo údaj o území – záměr, z nějž by vyplývalo, že na k.ú. Měnín se se záměrem z hlediska civilního
letectví počítá, nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný tímto zákonem a orgán nebyl vyzýván
k uplatňování vyjádření s požadavky či stanovisek k návrhu.
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání (živnosten.
zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 88 odst. 1 písm. o) v souvislosti s § 87 odst. 2,
§ 88 odst. 1 písm.pt) v souvislosti s § 87 odst. 2
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno Svatoplukova
2687/84, 66210 Brno
Obsah vyjádření k návrhu dle § 50 SZ:
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Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán nemá připomínky k jednotlivým plochám, které jsou řešeny změnou č.1 ÚP. Požaduje pouze uvedení

procesní podmínky vyplývající z § 175 stavebního zákona do odůvodnění, tyto podmínky jsou obsaženy v ÚP
Měnín, ve výrokové části v kapitole 6.4.1. je uvedeno Výškové stavby (nad 30m, větrné elektrárny, stavby tvořící
dominanty v terénu, rozhledny, vedení VVN, VN, apod.) – záměr je nezbytné předem projednat s VUSS Brno,
v části odůvodnění platného ÚP Měnín jsou v kapitole Z.6.4. Regulativ D vyjmenovány všechny limity v území,
tak jak jsou požadovány ve stanovisku dotčeného orgánu, jednotlivé jevy dle ÚAP jsou zakresleny a uvedeny
v legendě koordinačního výkresu 2a list A. Změna č.1 se této části územního plánu netýká, nemění ji.
Požadavek na úpravu na vypuštění označení bezsubjektivní součástí MO – VUSS Brno byl zapracován.
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:
stanovisko,
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
I. souhlasí s částmi řešení, které byly od společného jednání změněny. Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy
Ministerstva obrany ČR.
II. uplatňuje připomínku
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:
- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o
civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání - viz. ÚAP - jev 103.

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu včetně výsadby do vzdálenosti 5km od
stanoviště radaru jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu). V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána.

V tomto území od vzdálenosti 5km od stanoviště radaru do vzdálenosti 30km od stanoviště radaru lze vydat územní
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren,
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo
zakázána.
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit do textové části návrhu územního plánu do
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR a do grafické části - koordinačního výkresu.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR:

- Koridoru RR směrů - zájmovém území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o
elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m
n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu) - viz. mapový podklad, ÚAP - jev 82. V případě kolize může být výstavba omezena.
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit do textové části návrhu územního plánu do
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR a do grafické části - koordinačního výkresu.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR:

- Mikrovlnný spoj (elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma) - zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR,
zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území trasy mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna) ze stanoviště Děvín -
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Hády lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - viz. ÚAP - jev 81.
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit do textové části návrhu územního plánu do
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR a do grafické části - koordinačního výkresu.

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 52 SZ:

Dotčený orgán ve svém stanovisku uvádí, že u částí řešení, které byly od společného jednání změněny,
neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, souhlasí s předloženou ÚPD. Vydalo
tedy souhlasné stanovisko.
Uvedlo však připomínky, které požaduje zapracovat do textové části odůvodnění Změny č.1 ÚP Měnín.
Tyto podmínky jsou již obsaženy v části odůvodnění platného ÚP Měnín v kapitole Z.6.4. Regulativ D, kde jsou
vyjmenovány všechny limity v území, tak jak jsou požadovány ve stanovisku dotčeného orgánu, jednotlivé jevy
dle ÚAP jsou zakresleny a uvedeny v legendě koordinačního výkresu 2a list A. Změnou č. 1 územního plánu
Měnín se tato část územního plánu nemění, požadavky dotčeného orgánu jsou tedy respektovány platnou ÚPD.
Koordinační výkres č.2a list A obsahuje informaci – „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu
radiolokačního zařízení Ministerstva obrany.

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
Obsah vyjádření k návrhu dle § 50 SZ a § 52 SZ:
Dotčený orgán k návrhu dle § 50 a § 52 neuplatnil žádné stanovisko.
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy:
Vzhledem k tomu, že, změna územního plánu neumisťuje stavby dle §13 odst.3. a pro dané území není vydána
územní energetická koncepce nebyl dotčená orgán obeslán. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že nebyl dotčen
veřejný zájem chráněný tímto zákonem.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 4
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany územních
zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy:
Jelikož změnou č.1 územního plánu nejsou stanoveny podmínky pro využití ploch takové, které by
umožňovaly umisťování staveb důležitých pro obranu státu , nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem
chráněný výše uvedeným zákonem.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 5
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020 Praha 4
Obsah vyjádření k návrhu dle § 52 SZ.

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 52 SZ:
Dotčený orgán souhlasí s návrhem bez připomínek

Využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) § 3 odst. 3
písm. y)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.e. 9,11000 Praha 1
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy:
Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u hlediska využívání jaderné energie
a ionizujícího záření az z údajů poskytnutých pro ÚAP na k.ú. obce se žádný této problematiky netýká, ani
ministerstvo či jím zřízená organizace neposkytlo takovýto údaj o území - nebyl žádným způsobem dotčen
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veřejný zájem chráněný zákonem a orgán nebyl vyzýván k uplatňování vyjádření s požadavky či stanovisek
k návrhu.

Obrana státu
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 6 odst. 1 písm. h)
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno Svatoplukova
2687/84, 66210 Brno ( dříve Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa)
Orgán uplatňuje stanovisko souborně i za zákon o civilním letectví a požadavky neodděluje. Vyhodnocení viz
doprava letecká výše.
Civilní ochrana
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů § 12 odst. 2 písm. i)
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00 Brno 14
Obsah vyjádření k návrhu dle § 50 SZ:
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné koordinované stanovisko
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle § 50 SZ:
Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisku
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ :

K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:
Vyhodnocení stanoviska – nebyly uplatněny připomínky či podmínky k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny.

Požární ochrana
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů
§ 31 odst. 1 písm. b) bod. 1
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00 Brno 14
Obsah vyjádření k návrhu dle § 50 SZ:
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné koordinované stanovisko
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50:

Dotčený orgán ve svém koordinovaném stanovisku dle zákonů 239/2000 Sb. a 133/1985 Sb. neuplatnil jiné
požadavky než požadavky k CO.
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle
§ 52 SZ:
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:

Dotčený orgán nebyl vyzván, protože novelizací zákona s účinností od 1.1.2018 se mění výchozí znění §31 odst.
1 písmeno b) bod 1 a to ta, že dotčený orgán posuzuje regulační plán, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující
se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 3 až 8, neposuzuje tedy územní plán ani jeho změnu.

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 (ve znění pozdějších předpisů), ve znění
pozdějších zákonů § 19 písm. c)
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD,K rajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno – venkov,
Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno ( do 1.1.2014 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Brno-venkov)
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ :
Pobočka souhlasí se zpracováním změny č.1 územního plánu Měnín
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ:
Dotčený orgán souhlasí s návrhem Změny
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání změněny dle §
52 SZ:
Stanovisko – s předloženou změnou územního plánu souhlasíme pod podmínkou, že plán společných zařízení zpracovaný
v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Měnín bude zapracován do další (následující) změny územního plánu
Měnín či zadání návrhu územního plánu. Dle našeho zjištění není ve Vámi předložené dokumentaci PSZ zapracován.
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ:

21

22ZMĚNA ÚP MĚNÍN č. 1 - ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
Dotčený orgán souhlasí s návrhem Změny s podmínkou, která bude zapracována do následující změny ÚP, o jejímž
pořízení rozhodlo ZO usnesení č. V/6 ze dne 30.11.2017

3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Krajský úřad jihomoravského kraje jako příslušný orgán ve svém podání ze dne 20.10.2015 č.j. JMK
124864/2015 k návrhu zadání a následně v podání ze dne 31.3.2016 č.j. JMK 35437/2016 k návrhu zadání
doplnění změny vydal stanoviska v tom smyslu, že návrh nemůže mít významný vliv na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti Natura 2000 a jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí neuplatil
požadavek na vyhodnocení vlivů navrhované změny životní prostředí.
Vzhledem k výše uvedenému nebylo stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 5 SZ vydáno.

4. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.
Stanovisko nebylo vydáno, nevznikla povinnost stanovisko zohlednit.

5. Rozhodnutí o námitkách
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení: Žádný z nich neuplatnil námitku.
Zástupce veřejnosti: Žádný nebyl zmocněn
Oprávněný investor:
K návrhu změny uplatnili ve lhůtě dle §52 odst.(2) SZ své námitky tito oprávnění investoři:
Dotčený orgán:
MND, a.s. Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín
NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle

ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Číslo jednací stanoviska

148/18, V/2018/103
4988/18/OVP/Z

626/18/18000

Datum vydání
13.6.2018
17.7.2018
20.7.2018

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ
MND a.s, IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín dne 15.6.2018 uplatnil u pořizovatele podání č.j.
148/18, V/2018/103 z 13.6.2018 o tomto obsahu:

Návrh rozhodnutí o námitce: nejedná se námitku
Odůvodnění:
Stavební zákon v § 52 odst (2) jednoznačně vymezuje, že oprávněný investor je oprávněn podat námitku .
MND, s.d. je dle § 23a stavebního zákona oprávněným investorem, protože je zaznamenán v seznamu
oprávněných investorů, který je zveřejnen Krajským úřadem Jihomoravského kraje způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Dle rozsudku NSS ze dne 28.3.2008 č.j. 2 Ao-1/2008-51 je „rozhodujícím kritériem, dle
kterého je podání obsahující výhrady proti návrhu opatření obecné povahy kvalifikováno jako připomínka či
námitka (§ 172 odst. 5 správního řádu z roku 2004), není kvalita či obsahové náležitosti tohoto podání, nýbrž to,
kdo výhrady vznesl. Pokud jsou tedy výhrady proti územnímu plánu vzneseny vlastníkem nemovitostí
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, popřípadě
též zástupcem veřejnosti (§ 52 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006), musí k nim být bez dalšího přistoupeno
jako k námitkám.“
Rozsudek však hovoří o případu, kdy podání obsahuje výhrady. Výše uvedené podání oprávněného investora
výhrady neobsahuje; oprávněný investor pouze konstatoval, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické
zařízení, ani zájmy MND, a.s. a tedy ke změně č.1 ÚP Měnin se nevyjadřuje, z toho lze odvodit, že nemá
námitky k návrhu změny č.1 ÚP Měnín
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Jelikož se tedy nejednalo o podání obsahující výhrady, tedy o námitku, nepostupoval pořizovatel dle § 37
správního řádu a nevyžadoval doplnění náležitostí námitky dle § 52 odst. (2) .
NET4GAS
K návrhu podal dne 17.7.2018 sdělení oprávněný investor NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8
CZ-140 21 Praha 4 – Nusle. Ve sdělení pod číslem jednacím 4988/18/OVP/Z se uvádí:

Vyhodnocení: nejedná se o námitku
Odůvodnění:
Stavební zákon v § 52 odst (2) jednoznačně vymezuje, že oprávněný investor je oprávněn podat námitku,
NET4GAS, s.r.o. je dle § 23a stavebního zákona oprávněným investorem, protože je zaznamenán v seznamu
oprávněných investorů, který je zveřejnen Krajským úřadem Jihomoravského kraje způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Dle rozsudku NSS ze dne 28.3.2008 č.j. 2 Ao-1/2008-51 je „rozhodujícím kritériem, dle
kterého je podání obsahující výhrady proti návrhu opatření obecné povahy kvalifikováno jako připomínka či
námitka (§ 172 odst. 5 správního řádu z roku 2004), není kvalita či obsahové náležitosti tohoto podání, nýbrž to,
kdo výhrady vznesl. Pokud jsou tedy výhrady proti územnímu plánu vzneseny vlastníkem nemovitostí
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, popřípadě
též zástupcem veřejnosti (§ 52 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006), musí k nim být bez dalšího přistoupeno
jako k námitkám.“
Rozsudek však hovoří o případu, kdy podání obsahuje výhrady. Výše uvedené sdělení oprávněného investora
výhrady neobsahuje.
V bodech 1. a 2. pouze informuje o trase stávajících inženýrských sítí v jeho správě a o velikostech
bezpečnostního pásma. V bodě 3 pak odkazuje na WEB portál, kde jsou k dispozici aktuální údaje o území.
Podkladem pro zpracování ÚPD dle §47 odst.(1) SZ jsou mimo jiné územně analytické podklady, tyto jsou
poskytovány dle §27 odst.(3) pořizovateli orgánem veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník
dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") v digitální formě bezodkladně po jejich
vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Dle údajů v ÚAP
poskytnutých pasportem společností NET4GAS s.r.o. ze dne 21.11.2017 se stávající trasa inženýrských sítí ve
správě NET4GAS, s.r.o. nedotýká ploch, které jsou předmětem změny č.1 ÚP Měnín.
V bodě 4. Oprávněný investor upozorňuje na umisťování staveb v bezpečnostním pásmu. Toto upozornění je
bezpředmětné, protože územní plán pořípedě jeho změna stanovuje koncepci rozvoje území, nenahrazuje žádná
územní rozhodnutí ani přímo neumisťuje žádné stavby.
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V bodě 5 upozorňuje na vodní nádrž v lokalitě Z1, změna č.1 ÚP tuto lokalitu nezahrnuje. Závěrem oprávněný
investor konstatuje, že nemá k návrhu změny č.1 územního plánu Měnín připomínky.
ČEPS a.s.
K návrhu podal dne 20.7.2018 námitku oprávněný investor ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
pod číslem jednacím 626/18/18000 kde se uvádí:

Návrh rozhodnutí o námitce: nebude zapracována
Odůvodnění
Dle §55 odst.(6) změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí. Lokality řešené návrhem Změny č.1 územního plánu se
koridoru technické infrastruktury E12 pro dvojité vedení 400kV nedotýkají.
Z Aktualizace č.1 PÚR ČR vyplývá požadavek respektovat koridor technické infrastruktury E12 pro dvojité
vedení 400kV v souběhu se stávajícím vedením Slavětice-Sokolnice, tento požadavek je zpřesněn v ZÚR JmK
vymezením koridoru pro umístění nadzemního vedení ZVN 400 kV Slavětice – Sokolnice ozn. TEE02.
Vymezení koridoru tak jak je požadováno bude obsahem další změny ÚP Měnín dle usnesení V/6 zastupitelstva
obce ze dne 30.11.2017.

6. Vyhodnocení připomínek
Připomínky uplatněné k návrhům ÚP v jeho jednotlivých fázích:
Žádná ze sousedních obcí neuplatnila u pořizovatele připomínky ve lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ
Připomínky uplatněné dle § 50 odst. (3) SZ
AGRO Maryše SE, Brno – Královo Pole, došlé pod č.j. 10446/2016 na podatelnu MěÚ
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Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění vyhodnocení připomínky:
Změna č. I ÚP Měnín nenavrhuje další rozvojové lokality pro bydlení.
V územním plánu Měnín je dostatek rozvojových lokalit vhodných pro bydlení, proto změna nenavrhuje žádné
nové zastavitelné plochy nejenom pro bydlení.
Z výše uvedených důvodů se připomínce nevyhovuje.
Připomínky uplatněné dle § 52 odst. (3) SZ – nebyly uplatněny žádné připomínky
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POUČENÍ:
Proti Změně č.1 územního plánu Měnín vydané opatřením obecné povahy nelze podle ustanovení § 173
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád podat opravný prostředek.

……………………………………………….
Mgr. Dalibor Gold
starosta obce

……………………………………………..
Daniel Wágner
místostarosta obce

…………………………………………………..
razítko
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