
Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a 

stavební úřad jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Žatčany, Žatčany č.p.125, 

664 53 Újezd u Brna, zpracoval na základě ustanovení § 5 odst. 6 a s využitím § 55 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a s ustanovení § 15 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů  
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Obsah zprávy o uplatňování územního plánu:  
 

ÚVOD 

a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl 

územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních 

dopadů na udržitelný rozvoj území, 

b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, 

c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, 

d) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona, 

e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, 

f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 

19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 

významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, 

g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno, 

h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne 

potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, 

i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, 

j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

 

ZÁVĚR 

 

 

ÚVOD 

 

Obec Žatčany se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Brno – venkov. Patří do správního obvodu 

obce s rozšířenou působností (ORP) Židlochovice. Stavební úřad pro k.ú. Žatčany je v Sokolnicích. 

Správní území obce je tvořeno jedním katastrálním územím Žatčany a sousedí s následujícími k.ú. 

obcí Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Těšany, Újezd u Brna, Telnice.  

Obec Žatčany má platný územní plán,  který byl schválen Zastupitelstvem obce Žatčany a nabyl 

účinnosti dne 3.8.2013.  

Pořizovatel:   Městský úřad  Židlochovice 

Projektant:      Ing. Arch. Jiří Hála 

 

V souladu s § 55 stavebního zákona je nyní pořizovatelem zpracována tato zpráva o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. 

Žatčany jsou zemědělskou obcí, ovlivněnou řekou Litavou  se stanoveným záplavovým územím a jeho 

aktivní zónou, které sice zasahuje do zastavěného území, ale jen ve velmi malé míře. Územím Žatčan 

prochází krajské silnice II/416, III/4167 a venkovní elektrická vedení VVN o napětí 110, 220 a 400 kV 

celorepublikového významu. Dále VTL plynovody, Vírský oblastní vodovod a kmenové vedení 

závlah, které jsou rovněž nadmístního významu. Většina katastrálního území obce je zemědělská orná 

půda, les tvoří jen velmi malou část.  Na území Žatčan se nachází přírodní památka (PP) Písky a 

krajinná památková zóna Slavkovské bojiště. 

Územní plán vymezuje zpřesněné regionální prvky USES v návaznosti na plochy ÚSES 

v sousedních katastrech. Většina ploch skladebných prvků ÚSES byla v katastru vymezena 

při komplexních pozemkových úpravách již v roce 2004. Tyto plochy jsou nyní ve vlastnictví 

obce Žatčany, aby bylo možno prvky ÚSES realizovat. Chráněnou hodnotou v území jsou i 

přírodní léčivé zdroje minerálních vod. 

Obec se snaží zachovat kvalitu prostředí i tím, že s rozvojem zastavitelných ploch pro bydlení jsou 

vymezeny zastavitelné plochy veřejných prostranství a plochy či koridory technické infrastruktury pro 

veřejnou infrastrukturu. V obci se nachází dostatek ploch výroby, za stávajícím areálem Žatčanského 

dvora je vymezena zastavitelná plocha výroby a skladování. 

V územním plánu jsou navrženy plochy občanského vybavení - veřejné, občanského vybavení- 

sportovní a plochy veřejného prostranství. Stav občanského vybavení odpovídá velikosti obce (obecní 



úřad, základní škola, mateřská škola, orlovna, sokolovna, kostel). Zdravotnictví je dostupné v Újezdu 

u Brna. 

Vzhledem k dobrému dopravnímu spojení obce s okolními sídly (Újezd u Brna, Měnín, Brno, 

Židlochovice) je obec vybavena malou komerční vybaveností – obchod, hostinec, kadeřnictví.  

Dostupnost veřejnou dopravou do centra aglomerace je dobrá.  

Za účelem zvýšení rekreačního využití krajiny jsou vymezeny plochy rekreační zeleně.  
 

a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 

kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných 

nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

Územní plán Žatčany byl pořízen a nabyl účinnosti 3.8.2013.  

Rozhodování dle dosud platného územního plánu je v některých případech problematické. 

Usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015 byla schválena Aktualizace č.1 Politiky 

územního rozvoje České republiky. 

Dne 5.10.2016 byly opatřením obecné povahy vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského 

kraje ( dále „ZÚR JmK“), které nabyly účinnosti ke dni 3.11.2016.  Dle §54 odst. (6) Obec je povinna 

uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

K 1.1.2018 vešla platnost novela zákona 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(SZ), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.,  dále jen („stavební zákon“) a jeho právních předpisů, vyhláška 

č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 

Sb. v Čl. II Přechodná ustanovení odst. (2) se uvádí -   Územně plánovací dokumentace vydaná přede 

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou 

vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky 

29.1.2018), se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví podle vyhlášky č. 

500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

Dle doplňujících průzkumů a rozborů navržené zastavitelné plochy pro bydlení nejsou k dnešnímu dni 

z velké části zastavěné a z tohoto důvodu není potřeba vymezovat další plochy pro bydlení.  

Stejně tak nejsou využity zastavitelné plochy pro výrobu a skladování, není tedy zapotřebí vymezení 

dalších ploch. 

Územní plán vymezil zastavitelné plochy v lokalitě Ovčírny, ve kterých je rozhodování o změnách 

v území podmíněno zpracováním územní studie. Tato byla pořízena a schválena 19.8.2016. 

 

b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, 

ÚAP ORP Židlochovice – 4. aktualizace 

Celkové zařazení obce – kategorie 2c - kartogram – barva zelená -  

Problémy k řešení: 

- retence vody v krajině - v novém územním plánu řešeno - jsou navrženy plochy vodní a 

vodohospodářské pro umístění vodních nádrží, které jsou určené mj. ke zvýšení retenčních 

schopností území. 

- průjezdná doprava v obci – v ÚP částečně řešeno - v severovýchodním cípu katastru je 

vymezena plocha R1 pro územní rezervu dopravní infrastruktury - silniční (Ds). Územní 

rezerva R1 je do ÚP Žatčany zapracována podle vymezené trasy územní rezervy v ÚPD 

sousední obce Újezd u Brna. Plocha R1 je vymezena pro možnost umístění budoucího 

obchvatu silnice II/416 mimo zastavěné území Újezdu u Brna. Plocha R1 je zapracována 

zejména z důvodu návaznosti na ÚPD sousední obce.  

- plochy výroby v těsné návaznosti na plochy bydlení  

- dopravní závada na křižovatce silnic II. a III. třídy v centru obce – Náves – K Újezdu 

- dopravní závada – nepřehledná zatáčka na silnici II. třídy v centru obce - Náves 

- nedostatek ploch krajinné zeleně – v územním plánu řešeno – jsou navrženy plochy zeleně 

krajinné určené ke zvýšení hodnoty a stavu krajiny mimo vymezené prvky ÚSES. 

- malé zastoupení vodních ploch – v územním plánu řešeno  

 

ÚAP JMK – 4. aktualizace 



Aktualizace ÚAP JMK určuje obecné problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci zejména 

požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných 

střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých 

stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území. 

K.ú. Žatčany spadá do správního obvodu ORP Židlochovice. V ÚAP JMK jsou evidovány pro ORP 

Židlochovice následující závady a problémy, které se projevují v obci Žatčany: 

- Suburbanizace v území Metropolitní rozvojové oblasti Brno  

Charakter závady - značný rozvoj bydlení v zázemí krajského města Brna bez zajištění adekvátní 

vybavenosti veřejnou infrastrukturou. Kapacita stávající dopravní sítě v území OB3 přestává 

dostačovat narůstajícím objemům zejména cílové a zdrojové dopravy a je omezením rozvoje území. 

Požadavky na odstranění nebo omezení problému 

- Podporovat v silniční dopravě průchod nadřazené dopravní sítě Metropolitní rozvojovou 

oblastí Brno a rozvedení dopravních proudů do koridorů, které budou schopny ochránit 

dotčená sídla 

k.ú. Žatčany dotýkají záměry dopravní infrastruktury směřující k dotvoření provázaného a 

funkčního systému jednotlivých segmentů dopravy silniční, železniční, letecké, vodní, 

kombinované i nemotorové s návaznostmi na postupně modernizovanou infrastrukturu 

sousedních krajů a států. Jedná se o úseky označené jako: 

- II/416 Hostěrádky-Rešov – Šaratice přeložka (D229), dle „Územní studie silnice II/416 u 

Brna, Urbanistické středisko Brno, 2012“  

- II/416 Hrušky – Křenovice Žatčany – Slavkov u Brna na přeložka (D230), variantně dle 

„Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, Urbanistické středisko Brno, 

2012“ 

- Vytvářet územní předpoklady pro další rozvoj ekonomických aktivit v oblasti pokročilých 

služeb, znalostní a vzdělanostní ekonomiky a to především v jádrovém území Metropolitní 

rozvojové oblasti Brno (Brno, Modřice, Šlapanice) – ÚP Žatčany má dostatek ploch 

vymezených pro další rozvoj obce, které nejsou zatím využity a tím je zajištěn předpoklad 

dalšího rozvoje. 

 

c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem, 

Soulad s Politikou územního rozvoje (PÚR) 

Dne 15.4.2015 byla usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015 schválena Aktualizace č.1 

Politiky územního rozvoje České republiky. Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizace č.1 (dále jen Aktualizace č.1 PÚR ČR), zveřejněné na webových stránkách Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, vyplývá, že obec Žatčany patří do metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. Důvody vymezení metropolitní 

rozvojové oblasti se oproti PÚR ČR 2008 nemění.  

Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou návrhem 

ÚP Žatčany  respektovány, zejména s akcentem na body 16 kapitoly 2 PÚR ČR 2008 (tj. komplexní 

řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu života a hospodářský rozvoj území) a na body 25 a 

26 kapitoly 2 PÚR ČR 2008 (tj. vymezení podmínek pro preventivní ochranu před riziky v území – 

protipovodňová ochrana a podmínka nevymezování zastavitelných ploch v záplavových územích).  

Dále z PÚR ČR 2008 vyplývá požadavek respektovat stávající elektrická venkovní vedení VVN, a 

tento není v rozporu s platným ÚP. 

Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK) 

Jihomoravský kraj pořídil nové ZÚR JmK, které byly vydány opatřením obecné povahy dne 5. 10. 

2016 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. Platný územní plán nabyl účinnosti 3.8.2013 tedy před 

účinností ZÚR. 

Ze ZÚR pro obec Žatčany vyplývají tyto požadavky: 

1. Technická infrastruktura:  

 Elektroenergetika - zpřesnit a vymezit koridory a plochy technické infrastruktury TEE25 

rekonstrukce a zdvojení VVN 110kV  Sokolnice – Vyškov – hranice kraje (– Prostějov) ve 

stávající trase v součinnosti se správci sítí a s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na 

obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, rozsah záboru PUPFL, krajinný ráz a 



minimalizaci střetů s limity využití území - tento záměr je řešen stávajícím ÚP – stávající trasy 

elektrického vedení VVN 400, 220 a 110kV jsou v území stabilizované , navržené řešení není 

s tímto požadavkem v rozporu 

  Vodní hospodářství – protipovodňová opatření - zpřesnit a vymezit plochy protipovodňových 

opatření  POP01 Opatření na vodním toku Litava v součinnosti se správci vodních toků, dopravní 

a technické infrastruktury s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou funkci a minimalizaci 

střetů s limity využití území na zachování funkcí skladebných prvků ÚSES. Zajistit územní 

koordinaci a ochranu ploch v ÚPD dotčených obcí. 

 2. Cílové charakteristiky krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení  

ZÚR JMK pro potřeby určení cílových charakteristik krajiny na území JMK stanovují a vymezují 

jednotlivé typy krajin. V k.ú. Žatčany ZÚR JmK vymezují tyto krajinné typy: 

 Šlapanicko-slavkovský – jehož cílová charakteristika je krajina plochého až mírně vlněného 

reliéfu s dominantním zastoupením středně velkých bloků orné půdy v ukloněných polohách s 

pestřejší strukturou využití. Úkolem pro ÚP je vytvořit územní podmínky pro ekologicky 

významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty 

atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy, posílení ekologické stability území a 

omezení účinků větrné a vodní eroze, pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich 

nivách a územní podmínky pro ochranu volné krajiny a její rázovitosti. 

3. Zohlednit v ÚP priority stanovené v bodech 1 až 23 ZÚR zejména pak: 

 při vymezování zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné technické 

infrastruktury, občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území 

 z hlediska ochrany a rozvoje civilizačních hodnot vytvořit podmínky pro obsluhu území 

veřejnou infrastrukturou a podpořit zachování zemědělského charakteru území 

 kromě výše uvedeného musí být v návrhu zabezpečen soulad i ostatními částmi ZÚR, pokud 

se řešeného území dotýkají 

 vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami 

(záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod) 

4. Požadavky na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků vyplývajících ze ZÚR  

Vymezit jako VPS technické infrastruktury 

 TEE25 rekonstrukce a zdvojení VVN 110 kV Sokolnice- Sokolnice – Vyškov – hranice kraje 

(– Prostějov) ve stávající trase 

Vymezit VPO  

 POP01 – opatření na vodním toku Litava 

5. Prověřit požadavky na ÚP z hlediska zajištění  územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních 

kulturních a civilizačních hodnot území kraje 

 Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity území.  

 Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke 

kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody 

 Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, 

regionů lidové architektury, území s archeologickými nálezy, 

 Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 

 

6. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 

dokumentaci obcí, 

 Zajistit koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření  pro VPS – TEE25  a VPO – POP01 v závislosti na ÚPD sousedních obcí 

d) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 

zákona, 

Stávajícím ÚP jsou vymezeny dostatečně veliké zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení, 

výrobu a skladování, plochy pro dopravu i pro veřejná prostranství. Jsou vymezeny dostatečné plochy 

návrhů změn v krajině tak, aby byly vytvořeny územní podmínky pro zkvalitnění krajiny, pro možnost 

jejího rekreačního využití i pro územní systém ekologické stability. 

V současné době tak jak vyplynulo s doplňujících průzkumů a rozborů, nejsou tyto plochy využity 

vůbec nebo jen částečně a z tohoto důvodu nevyplývá potřeba vymezení nových zastavitelných ploch. 



e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, 

ÚP Žatčany byl vydán a nabyl účinnosti 8. 3. 2013. Jihomoravský kraj pořídil nové ZÚR JmK, které 

byly vydány opatřením obecné povahy dne 5. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016, zároveň 

došlo k novelizaci Zákona 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu, včetně jeho 

prováděcích předpisů.  

Z toho vyplývá, že se změnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace 

vydána. Při pořízení nejbližší Změny  ÚP  budou zapracovány  požadavky ZÚR JmK pro k.ú. Žatčany 

do územního plánu a tím splnit požadavek Zákona 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a 

stavebním řádu (SZ), v platném znění, kde se v §5 odst.(6) SZ mimo jiné uvádí, dojde-li ke změně 

podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou obce povinny pořídit 

změnu příslušné územně plánovací dokumentace.  

Změna ÚP bude obsahovat aktualizaci ÚP  dle požadavku ZÚR JmK viz. kapitola c) vyhodnocení 

souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem. Rovněž bude uveden do souladu s platnou legislativou. 

Změnou územního plánu bude opraveno nesprávné označení OP mezinárodního letiště Brno/Tuřany. 

f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 

rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu 

nebo ptačí oblast, 

Nejsou stanoveny tyto požadavky, a to z těchto důvodů, že změna územního plánu se bude týkat pouze 

zapracování požadavků z nadřazené ÚPD a uvedení ÚP do souladu s platnými legislativními předpisy. 

g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 

variant vyžadováno, 

Nejsou stanoveny žádné požadavky na zpracování variant. 

h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) 

až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, 

Ze skutečností uvedených v bodech a) až d) nevyplývá potřeba na pořízení nového územního plánu. 

i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, 

Při naplňování ÚP Žatčany nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a územní 

rozvoj obce Žatčany neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území. Proto nejsou zprávou 

stanoveny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území. 

j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Neuplatňují se žádné požadavky na aktualizaci „Zásad územního rozvoje JMK“. 

 

ZÁVĚR 

Z výše uvedeného vyplývá, že došlo ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací 

dokumentace vydána, a tímto vznikla povinnost změnou ÚP Žatčany uvést tuto ÚPD do souladu 

s nadřazenou ÚPD a platnou legislativou.  Součástí této Zprávy o uplatňování není zadání Změny ÚP 

Žatčany. Jsou zde uvedeny jen požadavky vyplývající pro k.ú. Žatčany ze Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje. Obec v době projednávání neměla žádné požadavky na změnu územního plánu. 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Žatčany byla projednána ve smyslu ustanovení §55 přiměřeně podle §47 

odst. 1 – 4 stavebního zákona.  Návrh zprávy byl doručen veřejnou vyhláškou a jednotlivě dotčeným 

orgánům. Rovněž byl zveřejněn na webových stránkách města Židlochovice.  

V zákonem stanovené lhůtě zaslaly svoje vyjádření níže uvedené dotčené orgány a subjekty: 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo 

náměstí č.3, 601 82  Brno 2 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, 

602 00  Brno 2 

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

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

Kotlářská č.p. 931/53, 602 00  Brno 2 



- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Svatoplukova č.p. 2687/84, 615 00  

Brno 15 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku č.p. 1039/32, 110 

00  Praha 1 

- Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 602 00 Brno 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo 

náměstí 3,  Brno 

1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb„ o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon): 

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

zákona k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Žatčany" nemá připomínky. 

Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

2. Z hlediska zákona 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: 

Předložený „Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Žatčany" neobsahuje pokyny pro 
zpracování změny ÚP ve smyslu § 55 odst. 1 věty třetí stavebního zákona a tím nestanoví rámec pro 
umístění záměrů, u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí. Zájmy 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních 
předpisů. 

OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona neuplatňuje k „Návrhu 

Zprávy o uplatňování územního plánu Žatčany" žádné připomínky a bere jej na vědomí. 

Vyhodnocení – protože součástí zprávy o uplatňování neobsahuje zadání změny územního plánu 

dotčený orgán neuplatnil k návrhu připomínky a bere ji na vědomí 

 
3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon): 
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu obce 
je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou 
působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Židlochovice, 
OŽP. 

Vyhodnocení – dotčený orgán konstatoval, že není věcně a místně příslušný k uplatnění stanoviska 

 

4. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF): 
OŽP jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o 
ochraně ZPF nemá k předloženému návrhu zprávy připomínky, neboť neobsahuje pokyny pro zpracování 
návrhu změny ÚP. 

Vyhodnocení – protože součástí zprávy o uplatňování neobsahuje zadání změny územního plánu 

dotčený orgán neuplatnil k návrhu připomínky a bere ji na vědomí 

5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší krajského úřadu příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) výše 
uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Žatčany" v tom smyslu, že po posouzení předloženého návrhu zprávy nemá připomínek. 
Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

6.  Z hlediska zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní 
zákon) 
OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů.  
Vyhodnocení – dotčený orgán konstatoval,  že není věcně a místně příslušný k uplatnění 

stanoviska 
 
7. Vyjádření odboru dopravy z hlediska zákona č. 13/1997 Sb„ o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů: 



Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán ve věci řešení 
silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 
platném znění a za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje k „Návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Žatčany" (dále jen zpráva) z hlediska řešení silnic II. a III. třídy následující připomínku: 
V kapitole b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů zprávy je z 
hlediska problematiky průjezdné dopravy uvedeno, že v platném ÚP Žatčany je tato problematika řešena 
částečně vymezením územní rezervy (dále jen ÚR) pro dopravní infrastrukturu v severovýchodním cípu 
katastru navazující a v koordinaci na ÚR v sousedním ÚP Újezd u Brna, ve kterém je vymezena jako ochrana 
území pro možný budoucí jižní silniční obchvat města. Uvedená kapitola b) zprávy obsahuje nedostatečné 
vyhodnocení např. z hlediska řešení ÚAP JMK 2017 (4. úplná aktualizace), ve kterých jsou zohledněny závěry 
územní studie „ÚS silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice" pro optimalizaci a 
zlepšení krajské silniční sítě dotýkající se rovněž území obce Žatčany a které jsou rovněž podkladem pro 
připravovanou aktualizaci ZÚR JMK. VZÚR JMK je v kapitole A. uvedena priorita Vytvářet územní podmínky pro 
zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost všech částí kraje a dosažení 
optimální obslužnosti území integrovaným dopravním systémem a individuální dopravou a dbát zvláště na  mj. 
vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných infrastrukturních 
úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje v návaznosti na plánovanou výstavbu a přestavbu 
dálnic a silnic I. třídy. Ve zprávě o uplatňování ÚP Žatčany musí být příslušná kapitola b) upravena tak, aby z 

hlediska řešení silnic II. a III. třídy zohledňovala aktuální záměry řešené v územně analytických podkladech 
JMK, které jsou podkladem pro řešení ZÚR JMK. 
Vyhodnocení – dotčený orgán požaduje doplnit kapitolu b) z hlediska řešení silnic II. A III. 

Třídy s aktuálními záměry řešenými v ÚAP JMK – bylo zapracováno 
 

8. Vyjádření odboru kultury a památkové péče z hlediska zákona č. 20/1987 Sb.. o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, nemá k „Návrhu Zprávy o uplatňování 

územního plánu Žatčany" připomínky. 

Odůvodnění 

Územní plán Žatčany respektuje kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví, proto nemá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, k 

„Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Žatčany" připomínky. 

Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

 
9. Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska stavebního zákona: 

OÚPSŘ konstatuje, že kapitola c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem odpovídá stávajícím podmínkám a zohledňuje fakt, že od doby 

pořízení ÚP Žatčany byla aktualizována Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) 2008 a byly vydány 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění 

Aktualizace č. 1 a ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) vyplývá, že správní území obce 

Žatčany je součástí OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a leží mimo koridory a plochy dopravní a technické 

infrastruktury vymezené v PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. 

Vzhledem k tomu, že územní plán Žatčany nabyl účinnosti v době, kdy neexistovala platná nadřazená ÚPD, 

bude nutné uvést ÚP do souladu se ZÚR JMK, což je v návrhu zprávy konstatováno s tím, že požadavky 

vyplývající ze ZÚR JMK pro k. ú. Žatčany budou do ÚP zapracovány při pořizování jeho nejbližší změny. Výčet 

požadavků vyplývajících pro řešené území ze ZÚR JMK je obsažen v kapitole c) návrhu zprávy. KrÚ požaduje 

výčet doplnit o požadavek na prověření ÚP z hlediska zajištění územních podmínek ochrany a rozvoje 

přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje stanovených v kap. E ZÚR JMK. V rámci budoucí 

změny, kterou bude ÚP Žatčany uváděn do souladu se ZÚR JMK, bude třeba také prověřit zajištění koordinace 

územně plánovací činnosti se sousedními obcemi (ve smyslu kap. H ZÚR JMK). 

Kapitola b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) uvádí 

problémy k řešení vyplývající z ÚAP obce s rozšířenou působností Židlochovice a specifikuje jejich řešení ve 

stávajícím ÚP. KrÚ požaduje v návrhu zprávy doplnit stručné vyhodnocení ve vztahu k ÚAP JMK 2017 (4. úplná 



aktualizace) - zda vyplývají nějaké požadavky z ÚAP JMK mimo záměry vymezené v ZÚR JMK - a upřesnit 

případnou potřebu jejich řešení v rámci nejbližší změny ÚP. 

Vyhodnocení – dotčený orgán požaduje doplnit kapitolu c) z hlediska požadavků plynoucích 

z kapitoly E a H ZÚR JMK a doplnění vyhodnocení ve vztahu k ÚAP JMK 2017 – bylo 

zapracováno 

 Do kapitoly c) byly do části „Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 

byly doplněny body 5 a 6 
Prověřit požadavky na ÚP z hlediska zajištění  územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních 

kulturních a civilizačních hodnot území kraje 

 Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity území.  

 Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke 

kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody 

 Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, 

regionů lidové architektury, území s archeologickými nálezy, 

 Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 

 

6. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 

dokumentaci obcí, 

 Zajistit koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření  pro VPS – TEE25  a VPO – POP01 v závislosti na ÚPD sousedních obcí 

 

Do kapitoly b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, 

Byla vložena podkapitola ÚAP JMK – 4. Úplná aktualizace, ve které jsou doplněny tyto body: 

ÚAP JMK – 4. aktualizace 

Aktualizace ÚAP JMK určuje obecné problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci zejména 

požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných 

střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých 

stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území. 

K.ú. Žatčany spadá do správního obvodu ORP Židlochovice. V ÚAP JMK jsou evidovány pro ORP 

Židlochovice následující závady a problémy, které se projevují v obci Žatčany: 

- Suburbanizace v území Metropolitní rozvojové oblasti Brno  

Charakter závady - značný rozvoj bydlení v zázemí krajského města Brna bez zajištění adekvátní 

vybavenosti veřejnou infrastrukturou. Kapacita stávající dopravní sítě v území OB3 přestává 

dostačovat narůstajícím objemům zejména cílové a zdrojové dopravy a je omezením rozvoje území. 

Požadavky na odstranění nebo omezení problému 

- Podporovat v silniční dopravě průchod nadřazené dopravní sítě Metropolitní rozvojovou 

oblastí Brno a rozvedení dopravních proudů do koridorů, které budou schopny ochránit 

dotčená sídla 

k.ú. Žatčany dotýkají záměry dopravní infrastruktury směřující k dotvoření provázaného a 

funkčního systému jednotlivých segmentů dopravy silniční, železniční, letecké, vodní, 

kombinované i nemotorové s návaznostmi na postupně modernizovanou infrastrukturu 

sousedních krajů a států. Jedná se o úseky označené jako: 

- II/416 Hostěrádky-Rešov – Šaratice přeložka (D229), dle „Územní studie silnice II/416 u 

Brna, Urbanistické středisko Brno, 2012“  

- II/416 Hrušky – Křenovice Žatčany – Slavkov u Brna na přeložka (D230), variantně dle 

„Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, Urbanistické středisko Brno, 

2012“ 

- Vytvářet územní předpoklady pro další rozvoj ekonomických aktivit v oblasti pokročilých 

služeb, znalostní a vzdělanostní ekonomiky a to především v jádrovém území Metropolitní 

rozvojové oblasti Brno (Brno, Modřice, Šlapanice) – ÚP Žatčany má dostatek ploch 

vymezených pro další rozvoj obce, které nejsou zatím využity a tím je zajištěn předpoklad 

dalšího rozvoje. 

 



Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad - životní prostředí, Masarykova 

100, 667 01 Židlochovice 

Dotčený orgán se nevyjádřil 

 
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 
Dotčený orgán se nevyjádřil 

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 187/4, 602 00 Brno 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK") byl dne 19. prosince 

2018 v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon č. 183/2006 Sb."), doručeno „Oznámení o 

projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Žatčany", zpracované Městským úřadem 

Židlochovice, Odborem životního prostředí a stavebního úřadu, IČO: 002 82 979, Masarykova 100, 667 01 

Židlochovice. Ze zprávy o uplatňování Územního plánu Žatčany vyplývá, že se navrhuje pořízení změny 

územního plánu. Zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu. 

KHS JmK jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný dle § 78 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 258/2000 Sb."), v souladu s § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 55 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, uplatňuje níže uvedené požadavky k obsahu předložené dokumentace. 

KHS JmK vzhledem k nutnosti eliminace, resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci 
vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4, § 77 odst. 1 a § 82 

odst. 2 písm. j) a t) zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na ustanovení § 30 odst. 2 a § 77 odst. 3 a 4 (druhá 
věta) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a vzhledem k nutnosti omezení střetů vzájemně 
neslučitelných činností na plochách s rozdílným způsobem využití ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších přepisů (dále také „vyhláška č. 
501/2006 Sb."), s odkazem na část I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 500/2006 Sb."), a ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a 
m) stavebního zákona stanovuje na zpracování, resp. obsah územního plánu níže uvedené požadavky: 

1. Pro plochy s rozdílným způsoben využití s možností umístit chráněné prostory definované ustanovením 
§ 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. (dále také „chráněné prostory"), které budou navrhovány do území 
zatíženého zdroji hluku (tj. v blízkosti komunikací, železnice a stacionárních zdrojů hluku), bude stanoveno 

podmíněně přípustné využití, a to s odkazem na ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., dle něhož 
• žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle § 77 

odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. měření hluku provedené 

podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. a návrh opatření k ochraně před hlukem. 

• V odůvodněných případech budou stanoveny podmínky primárně směřující v souladu s ustanovením § 

3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. k omezení střetů vzájemně neslučitelných činností na předmětných 

plochách resp. k řízení zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., 

případně bude stanoven požadavek na prověření na základě územní studie dle části I. odst. 2 písm. c) 

přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a dle části I. odst. 2 písm. e) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 

500/2006 Sb. bude stanovena etapizace tak, aby realizace protihlukového opatření předcházela realizaci 

konkrétních záměrů resp. staveb. (Vzhledem ke skutečnosti, že územní studie dle ustanovení § 30 odst. 

1 stavebního zákona navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav 

nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému 

ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání 

území nebo jejich vybraných částí, považuje KHS JmK za účelné, aby výše uvedené požadavky byly v 

odůvodněných případech naplněny společně pro celé rozsáhlé plochy a aby byla případná protihluková 

opatření řešena komplexně.). 

• KHS JmK upozorňuje, že nově vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy na 

úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, lze 

umístit pouze do lokality, v níž celková hluková zátěž v souhrnu kumulativních vlivů nepřekračuje 

hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se 

stanovenými limity musí být v odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s 

tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů. 

2. Pro plochy s rozdílným způsoben využití s možností umístit chráněné prostory, které budou vymezovány v 

blízkosti zdrojů hluku nebo v blízkosti záměru uvedeného v platné územně plánovací dokumentaci, u 



kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z 

provozu na pozemních komunikacích a železnici, bude stanoveno podmíněně přípustné využití, a to s 

odkazem na ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., dle něhož 

• v případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně 

předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na 

pozemních komunikacích a železnici, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi 

dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k 

ochraně před hlukem nebo vibracemi. 

• V odůvodněných případech budou stanoveny podmínky primárně směřující v souladu s ustanovením § 

3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. k omezení střetů vzájemně neslučitelných činností na předmětných 

plochách resp. k řízení zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., 

případně bude stanoven požadavek na prověření na základě územní studie dle části I. odst. 2 písm. c) 

přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a dle části I. odst. 2 písm. e) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 

500/2006 Sb. bude stanovena etapizace tak, aby realizace protihlukového opatření předcházela realizaci 

konkrétních záměrů resp. staveb. 

3. Pro plochy s rozdílným způsoben využití s možností umístit zdroje hluku bude stanoveno podmíněně 
přípustné využití, a to s odkazem na § 77 odst. 3 a 4 (druhá věta) zákona č. 258/2000 Sb. s tím, že bude 
stanovena podmínka související s vymezením pojmu imisní hygienický limit dle § 30 odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb., a to, že 

• celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů 

překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající 

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

plánovací dokumentaci. 

4. Při vymezení ploch občanského vybavení příp. při stanovení přípustnosti umístit zařízení občanské 
vybavenosti v ostatních funkčních plochách vymezených dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. je nutno vzít v úvahu 
fakt, že dle ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. mohou plochy občanského vybavení zahrnovat 
pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, 

zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, pozemky staveb a zařízení pro obchodní 
prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, 

stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a veřejných prostranství. 

• Při zpracování návrhu územního plánu je nutno z hlediska předběžné opatrnosti vyhodnotit, zda 

konkrétní vymezení nepredikuje střet zájmů, resp. vzájemně neslučitelných činností ve smyslu § 3 odst. 

3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. mj. v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v 

souladu s částí I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. stanovit související podmínky.  

5. V případě, kdy v rámci zpracování návrhu bude mj. posuzována možnost situování bytu správce, 

majitele, ostrahy apod., je nutno stanovit podmínku, že umístění těchto zařízení je 

v odůvodněných případech a v omezeném rozsahu podmíněně přípustné s tím, že 

• v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, musí být 

prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku 

stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví, 

• hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na 

takovou stavbu nevztahují, takové byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám. 

 

 
Vyhodnocení – dotčený orgán požaduje zapracovat do pokynů pro zpracování návrhu změny územního 

plánu požadavky, které jsou již v ÚP Žatčany obsaženy a ÚP není s těmito požadavky v rozporu.  

 
Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno 
HZS JmK vyjadřuje  souhlas s návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Žatčany 

Odůvodnění: 

Z předmětného návrhu Změny o uplatňování ÚP je zřejmé, že po dobu platnosti ÚP nevznikly rozhodné 

skutečnosti, které by vyžadovaly přehodnocení požadavků ustanovení §20 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhlášky č. 380/2002 Sb.“). Vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem HZS JmK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

V souvislosti s navrhovanou změnou ÚP Žatčany a vzhledem k charakteru řešených podnětů HZS JmK 

nepředpokládá potřebu změny řešení požadavků ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., oproti stávajícímu 

ÚP Žatčany. 

Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s návrhem zprávy. 



 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj,  
Dotčený orgán se nevyjádřil 

 

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

Kotlářská č.p. 931/53, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

Vyjádření k oznámení o projednávání návrhu zprávy dle § 5 odst. 6) SZ o uplatňování ÚP Žatčany 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen 

„Pobočka Brno") Vám na základě Vašeho oznámení o projednávání návrhu zprávy dle § 5 odst. 6) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, o uplatňování územního plánu 

Žatčany (dále jen „ÚP") č. j. OZPSU/17765/2018-7 ze dne 19. 12. 2018 sděluje, že požaduje s 

ohledem na ukončené komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ") v k. ú. Žatčany převzetí a 

zapracování plánu společných zařízení do návrhu ÚP. 

V katastrálním území Žatčany byly zahájeny dne 24. 9. 1999 komplexní pozemkové úpravy, které 

byly dne 15. 6. 2004 zapsány do katastru nemovitosti. 

Dle § 2 zákona 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 (dále jen „zákon") slouží výsledky pozemkových úprav pro obnovu 

katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Součástí návrhu 

KoPŮ je dle zákona a vyhlášky č. 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech pozemkových úprav, plán společných zařízení (dále jen „PSZ"). Dle § 9 odst. 8 zákona 

jsou těmito společnými zařízeními zejména opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní 

nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně, protierozní opatření pro 

ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, 

větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému 

odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, 

odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, 

zvýšení ekologické stability jako místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě 

odstranění zeleně a terénní úpravy a podobné. Dle § 9 odst. 15 zákona musí být PSZ v souladu s 

územně plánovací dokumentací. Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v 

souladu s územně plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu. 

Postup zpracování ÚP a návrhu pozemkové úpravy je uveden v metodickém návodu Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, „Koordinace územních plánů a pozemkových úprav", 2. aktualizované vydání, 2015 

(dostupný na http://www.uur.cz/imaqes/8-stanoviska-a-metodiky/23-metodika-up-a-pu-2- aktual-

zneni.pdf Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, vydává toto vyjádření v 

souladu s ustanovením § 19 písm. c) zákona 

Vyhodnocení – dotčený orgán požaduje převzetí a zapracování plánu společných zařízení do 

návrhu ÚP. Územní plán Žatčany nabyl účinnosti 3.8.2013, komplexní pozemkové úpravy byly 

zapsány do katastru nemovitostí 15.6.2004. ÚP tyto KoPÚ zapracoval. V návrhu Zprávy bylo 

toto uvedeno. 

 

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Svatoplukova č.p. 2687/84,      615 

00  Brno 15 
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Žatčany nemá Ministerstvo obrany ČR 
připomínky. 
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny územního plánu, Ministerstvo 
obrany ČR uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany ČR do textové a 
grafické části návrhu této změny. 
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. 
V území ve vzdálenosti 30-5 km 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) - viz. ÚAP – jev 103. Jedná se o 
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního 
vedení wn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být 

http://www.uur.cz/imaqes/8-stanoviska-a-metodiky/23-metodika-up-a-pu-2-


výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty 
v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
území do vzdálenosti 5km od stanoviště radaru území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou 
nadzemní výstavbu včetně výsadby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - viz. ÚAP - 
jev 103. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána. 
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR 
a do grafické části - koordinačního výkresu. Dále do grafické části pod legendu koordinačního 
výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany ČR". 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR: 
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto 
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 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 82. V případě kolize může být výstavba 
omezena. 
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR a do 
grafické části - koordinačního výkresu. 
souladu s § 175 stavebního zákona lze v celém území řešeném předloženou územně plánovací 
dokumentací (dále jen „ÚPD") vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb 
nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a změny VVN a 
VN, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů vojenského 
letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 119). 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. 

Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem zprávy o uplatňování a nemá 

k němu připomínky. Uplatňuje požadavek na zapracování limitů do změny územního plánu. 

Tyto limity jsou však již zapracovány a respektovány ve stávajícím ÚP. 

 

Ministerstvo životního prostředí, OVSS , Mezírka č.p. 1, 602 00  Brno 2 
Dotčený orgán se nevyjádřil 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku č.p. 1039/32, 110 

00  Praha 
Vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Žatčany 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, na 

základě §15 odst. 2 zákona č.454/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s §55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Žatčany 

vyjadřuje následovně: 

Na území obce Žatčany nezasahují žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje 

vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Celé řešené území je sice pokryto průzkumným územím pro 

ropu a zemní plyn č. 04008 Svahy Českého masivu, to však nepředstavuje žádný limit v území. Navíc ze Zprávy 

o uplatňování ÚP nevyplynula potřeby nových zastavitelných ploch, potřeba pořízení změny územního plánu je 

vyvolána výhradně nutností souladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje  Jihomoravského kraje a 

s platnou legislativou. Z těchto důvodů není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodářskému využití 

nerostného bohatství. S návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Žatčany souhlasíme. 

Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s návrhem zprávy. 

 

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 
Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní 



politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 

stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky 

podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) 

zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu 
zprávy o uplatňování územního plánu Žatčany. 

Letecká doprava 

Řešené území se nachází cca 6 km od prahu dráhy veřejného mezinárodního letiště Brno/Tuřany. Toto 

letiště má vyhlášena ochranná pásma ÚCL ze dne 30.4. 2015 pod č.j. 7906-13701. ÚP Žatčany zasahují do OP s 

výškovým omezením staveb (OP vnitřní vodorovné plochy a OP vnější vodorovné plochy nikoli však do OP 

vzletového a přibližovacího prostoru) a do OP se zákazem laserových zařízení sektor B. Vzhledem k tomu, že 

Zpráva o uplatňování a platný územní plán chybně uvádějí jak v textové tak grafické části OP vzletového 

prostoru, doporučujeme v následné změně územního plánu Žatčany tyto údaje v grafické i textové části ÚP 

opravit. 

Z hlediska drážní, silniční a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi 

sledované zájmy. 

Vyhodnocení – doporučení bude akceptováno a zapracováno do Zprávy o uplatňování 

 

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad štolou č.p. 936/6, 170 00 Praha 7 
Dotčený orgán se nevyjádřil  

 

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, palackého náměstí 375/4, 128 00 

Praha 
Dotčený orgán se nevyjádřil 

 

K návrhu zprávy o uplatňování se vyjádřilo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Které ve svém podání 

uvedlo, že nemá k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu žádné připomínky.  

 

Žádná ze sousedních obcí ani veřejnost ve stanovené lhůtě neuplatnili připomínky. 

 

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Žatčany byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Žatčany v 

souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) a s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona usnesením 

č. 18 B) ze 14. zasedání   Zastupitelstva obce dne 20.11.2019 

 

V Žatčanech dne: ………… 

 

……………………………………….. 

Ing. František Poláček 

Starosta obce Žatčany 

 

 


