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Obsah zprávy o uplatňování územního plánu:  

1. ÚVODNÍ INFORMACE 

2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ 

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 

 

3. ZÁVĚR 

 

1. ÚVODNÍ INFORMACE 

Územní plán Otmarov ( dále jen „ÚP “) , vydaný opatřením obecné povahy, nabyl účinnosti 9.7.2015. 

Projektantem ÚP byla Ing.arch. Barbora Jenčková. 

Obec Otmarov náleží do správního území obce s rozšířenou působností Židlochovice. Správní území obce 

je tvořeno jedním katastrálním územím ( k.ú. Otmarov) 

V současné době je pořizována změna č. I územního plánu Otmarov. Pořizovaná změna č.I ÚP 

mimo jiné řeší zapracování požadavků plynoucích ze zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a 

požadavky  Politiky územního rozvoje ČR ve znění její první aktualizace. 

Územní plán nevymezil plochy a koridory, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území 

podmíněno územní studií nebo regulačním plánem. 

V souladu s ustanovením § 55 SZ přistoupil úřad územního plánování, jako pořizovatel ÚP Otmarov, ke 

zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Otmarov v uplynulém období 2015- 2019 (dále jen 

„Zpráva“). 

Projednání návrhu Zprávy se řídí přiměřeně § 47 odst.1 až 4 a její schválení obdobně dle §47 odst.5 a § 6 

odst. 5 písm. e) stavebního zákona. Obsahové náležitosti Zprávy jsou pak stanoveny v § 15 vyhlášky, 

v tomto smyslu je zpracována následující Zpráva. 

 

2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OTMAROV 

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 

 

a1) Vyhodnocení uplatňování ÚP 

Obec Otmarov leží v okrese Brno-venkov, nachází se asi 12 km od centra Brna a necelých 10 km od 

Židlochovic. Obcí s rozšířenou působností (ORP) je pro ně město Židlochovice. Sousedí s obcemi 

Rajhradice, Měnín, Sokolnice, Telnice u Brna, Chrlice a Rebešovice. 

Správní území obce je tvořeno jedním katastrálním územím o výměře 1,25 km
2
. Počet obyvatel dle ČSÚ 

k 1.1.2019 byl 361.  

Na území obce je vymezeno zastavěné území v souladu s §58 zákona č.183/2006 Sb., ve znění platném 

v době zpracování ÚP. Hranice zastavěného území byla vymezena ke dni 15.5.2015. 
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ÚP stanovil komplexně pro celé území katastru nové plochy potřebné k rovnovážnému rozvoji obce. 

Vymezil zastavitelné plochy zejména pro : 

- Bydlení venkovského typu, ty jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území 

zejména v západní části obce a uprostřed obce, kterými byla doplněna stávající zástavba do 

kompaktního tvaru 

- Plochy bydlení rodinného typu, plochy veřejných prostranství  jsou situovány v 

severovýchodní části, tvoří přechodovou zónu ploch bydlení směrem k plochám výroby a 

skladování 

- Plocha bydlení rodinného typu  v jihovýchodní části obce podél silnice III/41610 

- Plocha výroby a skladování - navazující na  stávající plochu výroby a skladování 

v jihovýchodní části obce 

Občanská vybavenost vzhledem k velikosti a počtu obyvatel není téměř žádná. Je zde obecní úřad a 

požární zbrojnice. Nejsou zde žádná školní a zdravotní zařízení. Školská zařízení jsou využívána 

v Měníně, zdravotnická zařízení v Měníně nebo v Rajhradě. 

Doplnění občanské vybavenosti je umožněno v rámci navržených funkčních ploch občanského vybavení 

a v omezené míře i ploch pro bydlení tak, aby se různé druhy vybavenosti daly umisťovat  dle aktuální 

potřeby. 

Technická infrastruktura 

Obec nemá vlastní čistírnu odpadních vod, je napojena na ČOV v Telnici. Další rozvoj obce je omezen 

kapacitou této ČOV.  

Zásobování pitnou vodou je řešeno ze skupinového vodovodu Rajhrad. Nové plochy nejsou vymezeny, 

protože může být umístěna v plochách s rozdílným způsobem využití a není potřeba je samostatně plošně 

vymezovat, totéž se týká zásobování plynem a elektrickou energií. 

Zásobování plynem – obec je zásobována plynem z přívodního řadu od Měnína, zvýšení spotřeby pro 

rozvoj obce by vyžadovalo posílení zdroje rekonstrukcí přívodu plynovodu od Telnice.  

Pro zásobování ploch elektrickou energií je počítáno se stávající sítě 

Pro technickou infrastrukturu nejsou vymezeny samostatné plochy, je umisťována přednostně v plochách 

veřejných prostranství a související technická infrastruktura bude umisťována v souladu s podmínkami 

využití v plochách s rozdílným způsobem využití zastavěného a zastavitelného území. 

Dopravní infrastruktura 

Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury označené jako DS pro vymezení stávajícího 

dopravního skeletu silničních komunikací – silnice III. třídy č. 41610 a 4169. Dopravní infrastrukturu lze 

umisťovat i v ostatních plochách v souladu s podmínkami využití  těchto ploch. K dopravní obsluze 

zastavitelných ploch jsou vymezeny nápojné body, případně linie.  

Ve sledovaném období došlo k výstavbě v těchto zastavitelných plochách 
název 

plochy 

 

Způsob využití plochy Ozn. 

plochy 

Výměra m
2 

Zastavěno - odhad 

Z1 plocha bydlení venkovského typu, 

plochy veřejných prostranství 

BV 4 812 0% 

Z2 plocha bydlení venkovského typu, 

plochy veřejných prostranství 

BV 3 709 60% 

Z3 plocha bydlení venkovského typu, 

plochy veřejných prostranství 

BV 1 600 100% 

Z4 plocha bydlení venkovského typu, 

plochy veřejných prostranství 

BV 1 627 0% 

Z5 plocha bydlení rodinného typu, plochy 

veřejných prostranství 

BR 3 519 50% 

Z6a plocha bydlení rodinného typu, plochy 

veřejných prostranství 

BR 2 823 60% 

Z6b plocha bydlení rodinného typu, plochy 

veřejných prostranství 

BR 3 380 60% 

Z6c plocha bydlení rodinného typu, plochy 

veřejných prostranství 

BR 1 454,3 100% 

Z6d plocha bydlení rodinného typu, plochy 

veřejných prostranství 

BR 3356 75% 

Z7 Plocha bydlení rodinného typu BR 441 25% 

Z8 Plocha výroby a skladování SV 8 731 0% 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že rozvojové plochy pro bydlení, které jsou vymezeny jako zastavitelné, 

jsou z velké části využity , vyjma plochy Z1 a Z4, které zatím využity nejsou. Plocha Z8 - pro výrobu a 

skladování využita není.   

 

ÚP tedy poskytuje možnost pro další rozvoj obce jak v oblasti pracovních příležitostí a v menší míře i pro 

bydlení. Obec nemá zájem o rozšíření ploch pro bydlení. 

Urbanistickou koncepci navrženou územním plánem není třeba měnit. Územní plán je přizpůsoben 

požadavkům rozvoje obce a směřování k charakteru venkovskému. Plochy s rozdílným 

způsobem využití a podmínky jejich využití jsou stanoveny tak, aby byly chráněny hodnoty obce 

v souladu s dokumentem zastupitelstva obce „ Strategie rozvoje obce Otmarov“.  

 
Zemědělská půda zabírá podstatnou část řešeného území – 89% výměry katastru. Zahrady se nacházejí 

zejména v okraji zástavby, tvoří tak přirozený přechod do krajiny a do jisté míry omezují  prašnost z polí. 

K.ú. Otmarova je zcela bez lesů, vodní toky a vodní plochy zaujímají jen malou část území 

Území má nízkou ekologickou stabilitu - změny úrovně ekologické stability  lze dosáhnout vytvořením 

ÚSES. ÚP vytváří územní podmínky pro ÚSES v návaznosti na koncepci Generelu ÚSES JmK  a ÚP 

sousedních obcí. ÚP je vymezen lokální biokoridor LBK1 - vodní a mokřadní ekosystém – podél toku 

Dunávky, který pokračuje na k.ú. Rajhradic. Tok řeky je regulovaný. Lokální biokoridor LBK2 - 

mezofilní lesní ekosystém, který navazuje na lokální biokoridor LBK 7 ležící v k.ú Sokolnice. V současné 

době dochází změnou č.I ÚP Otmarov k úpravě – zmenšení  tohoto biokoridoru. Lokální biokoridor 

LBK3 při hranici s k.ú. Chrlice a Sokolnice. Na k.ú Otmarova nejsou žádné významné krajinné prvky, 

přírodní park ani přírodní památka. 

 

Platný ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj obce, zachovává jeho převážně obytnou a rekreační 

funkci se zaměřením na rodinou rekreaci  a cykloturistiku,  přičemž respektuje stávající kvality životního 

prostředí a nenavrhuje záměry, které by mohly narušit soudržnost obyvatel. V severní části obce při toku 

Dunávky je plocha pro občanského vybavení – tělovýchova a sport,   Rozvojové plochy jsou navrženy 

tak, aby neměly negativní vliv na kvalitu prostředí.  

Limity pro další rozvoj obce jsou zejména technické limity : 

- vedení VN včetně ochranného pásma 

- trasa mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna)  

- RR paprsky 

- Ochranné pásmo pro nadzemní stavby – MO ČR 

- Silnice III/41610 včetně ochranného pásma 

- Ochranné pásmo kuželové plochy letiště Brno 

- Ochranné pásmo vnější vodorovné plochy letiště Brno 

- Ochranné pásmo radaru Sokolnice – rozšíření sektoru B pro posouzení vlivu větrných 

elektráren 

- Ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení – sektor B 

- Cyklotrasa 473 vedená po silnici III/41610 

Dalším důležitým limitem jsou kvalitní půdy třídy ochrany I. a II. 

ÚP nevymezuje plochy a koridory územních rezerv, stejně jako nevymezuje plochy a koridory, ve 

kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno územní studií, regulačním plánem či dohodou o 

parcelaci. 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a  veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit a to: 

VD1 – stavba místní komunikace pro přístup do lokality  

VT1 -  stavba přeložky VN – kabelizace úseku  

Žádná z těchto staveb ještě nebyla realizována. 

Asanace a stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny. 

Shrnutí - Rozvoj obce probíhá v souladu s vydaným ÚP Otmarov. Další zastavitelné plochy není nutné 

vymezovat. Veškeré limity v území jsou respektovány a zakresleny v koordinačním výkrese. Zastavěné 

území je aktualizováno projednávanou změnou čI ÚP. 

 

a2) Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP Otmarova vydán  

Od roku 2015, kdy byl územní plán Otmarova vydán a nabyl účinnosti, došlo k těmto změnám: 
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- 3.11.2016 nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen “ZÚR 

JMK“), které byly po předchozím zrušení znovu vydány zastupitelstvem kraje 5.10.2016 

- V roce 2016 byla pořízena čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice 

- V červnu 2017 byla pořízena čtvrtá úplná aktualizace Územně analytických podkladů 

Jihomoravského kraje 

- Od 1.1.2018 platí novela stavebního zákona. Dne 29.1.2018 vstoupila v platnost novelizovaná 

vyhláška č. 500/2006 Sb.  

- Mimo jiné došlo ke změnám těchto důležitých zákonů: 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 

 Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

- 2.9. 2019 nabyla účinnosti 2. a 3. Aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 

(dále jen „PÚR ČR“) 

Shrnutí – V současné době je pořizována změna č.I ÚP, která mimo jiné uvádí platný územní plán do 

souladu s nadřazenou ÚPD vydanou krajem a s právními předpisy. 2. a 3. Aktualizace PÚR ČR nemá vliv 

na k.ú. Otmarova. Z tohoto hlediska není nutná další změna ÚP 

 

a3) Nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území 

ÚP nebyl posuzován z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území").  

Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí nebylo požadováno. 

 

Shrnutí - ÚP vymezil dostatek ploch pro výrobu a skladování, které nejsou využity, z toho důvodu není nutné 

vymezení dalších ploch. Nejsou řešeny plochy případného umístění pro skládkování a umisťování 

nebezpečných odpadů, nakládání s odpady je řešeno v souladu se současnými požadavky na likvidaci odpadu. 

Koncepce ÚP nemá vliv ani na životní prostředí ani na udržitelný rozvoj. Z hlediska vyhodnocení NATURA – 

v k.ú. Otmarova ani v jeho blízkosti se nenachází žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblastí 

soustavy NATURA 2000. 

Od doby vydání územního plánu do vyhotovení této Zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány negativní 

dopady na udržitelný rozvoj území. 

 

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

b1)  Problémy k řešení vyplývající z Územně analytických podkladů ORP Židlochovice – 4. 

úplná aktualizace 

Obec Otmarov je na základě vyváženosti územních podmínek zařazena z hlediska vyváženosti tří 

pilířů do kategorie 2c – sociální a hospodářský pilíř je hodnocen jako plusový, environmentální je 

záporný pro malý rozsah lesního porostu a nedostatek veřejného prostranství. 

Problémy vyplývající z územně analytických podkladů na území obce jsou ÚP řešeny, případně 

v něm zohledněny. 

Jedná se o: 

 Nedostatek ploch krajinné zeleně – v územním plánu řešeno 

 Průjezdná doprava v obci 

 Vjezd do areálu STAPPERT ČR spol. s.r.o. - v územním plánu řešeno  

 Nedostatek ploch pro veřejnou rekreaci – v územním plánu řešeno 

b2) Problémy k řešení vyplývající z Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje  – 4. 

Úplná aktualizace 

Výběr identifikovaných problémů k řešení, které se mohou dotýkat  v územně plánovací 

dokumentace obce Otmarov. 

 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 

 Vodní a větrná eroze 
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Charakter závady. V intenzivně využívané zemědělské krajině se scelenými pozemky často chybí 

opatření omezující účinky těchto negativních jevů. Projevuje se nedostatek vegetačních prvků, 

krajinné zeleně, lesů 

Shrnutí – požadavky vyplývající s ÚAP jsou územním plánem řešeny, plochy bydlení jsou napojeny 

veřejnou infrastrukturu, nedostatek ploch pro rekreaci a nedostatek vegetačních prvků jsou řešeny 

vymezením ploch pro tělovýchovu a sport v severní části obce, vymezením lokálních biokoridorů 

v návaznosti na okolní obce, vymezením ploch zeleně veřejné ZV a krajinné a ploch přírodních NP, u 

nichž je stanoveno podmínečně přípustné využití mimo jiné pro opatření proti erozi a opatření proti 

přívalovým vodám. Dopravní závada - vjezd do areálu STAPPERT ČR spol. s.r.o., je řešen 

vybudováním nového dopravního napojení této plochy, čímž se zmenšil počet automobilů využívající 

rizikový vjezd a posílal bezpečnost.  

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

vydanou krajem, 

c1) Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 byla vládou projednána a schválena dne 15. 

dubna 2015. V době zpracování ÚP  byla aktualizace již  v platnosti, požadavky, které z tohoto 

dokumentu vyplynuly pro k.ú. Otmarov byly zapracovány stávajícím územním plánem.  

c2) územně plánovací dokumentace vydaná krajem 

Zásady územního rozvoje kraje ( dále jen „ZÚR JMK“) nabyly účinnosti 3.11.2016 , tedy v době, kdy ÚP 

Otmarov už nabyl účinnosti, požadavky plynoucí ze ZÚR JMK nejsou v platném ÚP zapracovány. Pro 

obec Otmarov ze ZÚR nevyplývají žádné konkrétní požadavky, jedná se pouze o obecné požadavky 

zejména: 

 zabezpečit ochranu a zachování význačných nebo charakteristických rysů krajiny, možný 

udržitelný rozvoj (zajišťující harmonizaci změn způsobených sociálními, hospodářskými a 

environmentálními procesy) a vytváření kvalit krajiny do budoucna. Otmarov je zařazen do 

krajinného typu : 

- Šlapanicko-slavkovský – krajina plochého až mírně vlněného reliéfu s dominantním 

zastoupením středně velkých bloků orné půdy v ukloněných polohách s pestřejší 

strukturou využití, s malým podílem lesních porostů. Úkolem pro územní plánování je 

zejména: 

a) Vytvářet 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. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny a její rázovitosti. 

 Z priorit územního plánování jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou 

pro rozvoj obce důležité zejména tyto: 

- (4) vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem urbanizace (zejména v 

území metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli a dalšími uživateli 

území, zohlednit ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel  

- ( 8a) vytvořit územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě a pro rozvoj 

a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a 

center cestovního ruchu a rekreace; - V plochách veřejných prostranství lze v souladu 

s podmínkami využití umisťovat dopravní infrastrukturu, a to mimo jiné pěší cesty a 

cyklotrasy 

- (9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti 

technickou infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na 

dostatečnou kapacitu veřejné technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v 

území. - Řešené území je z hlediska technické infrastruktury dobře vybaveno. Podmínky 

využití všech ploch umožňují realizaci související technické infrastruktury. 

- (10) důsledně předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny při vymezování 

ploch - územní plán vymezil nové zastavitelné plochy v přímé návaznosti na stávající 

plochy na okrajích obce, ve středu obce pak v místech, které umožňuje uzavření 

kompaktního tvaru obce. Plochy jsou navrženy tak aby bylo zajištěno  účelné využití 

veřejné infrastruktury s cílem minimalizace zásahu do krajiny. 
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- (11) vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované  obslužnosti 

občanským vybavením. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou 

kapacitu občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území ÚP umožňuje 

doplnění občanské vybavenosti v rámci navržených funkčních ploch občanského 

vybavení, v plochách bydlení v omezené míře tak, aby se různé druhy vybavenosti daly 

umisťovat  dle aktuální potřeby. V obci je fungující systém IDS, který umožňuje 

dostupnost občanské vybavenosti v okolních obcích zvláště pak v Měníně a rajhradu. 

- (15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí 

zejména s ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské 

půdy a ekologickou funkci krajiny. 

ÚP je zpracován s důrazem na ochranu kvalitní zemědělské půdy. Zastavitelné plochy 

jsou navrženy v rozsahu, který odpovídá předpokládanému rozvoji obce. Jsou navrženy 

tak, že doplňují stávající plochy pro bydlení do kompaktního celku. V ÚP je kladen důraz 

na posílení ÚSES, tj. biokoridorů navazujících na biokoridory sousedních obcí. 

- (16) vytvořit územní podmínky pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 

prostředí s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou 

- (18) vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními 

katastrofami (záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod) v ÚP jsou vymezeny jednotlivé 

podmínky využití ploch nezastavěného území, které umožňují realizaci protierozních 

opatření. 

 

Shrnutí -  pořizovanou změnou č.I ÚP je platná ÚPD uvedena do souladu se ZÚR,  zvýše 
uvedeného vyplývá, že ÚP, tak jak je vymezen v podstatě naplňuje priority územního plánování 

jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje územ, vyjma  požadavku na 
zabezpečení ochrany a zachování význačných nebo charakteristických rysů krajiny, tento 
požadavek je řešen pořizovanou Změnou č.I ÚP.  
 

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

zákona 

ÚP Otmarov vymezuje 8 zastavitelných ploch. Jejich využití je zřejmé z tabulky v kapitole a1) Z této 

tabulky vyplývá, že navržené plochy nejsou zcela využity. 

Změnou č. I ÚP je vymezena zastavitelná plocha ZM1 –plocha výroby a skladování z důvodu 

rozšíření stávající ploch výroby a skladování tak, aby umožnila umístění výrobního halového objektu 

(objektů), jehož technologické nároky vyžadují podélný tvar objektu, který zasahuje mimo  stávající 

stabilizovanou plochu. Plocha změny je proto vymezena jako minoritní rozšíření plochy stávající, 

účelně využívající dopravní a technickou infrastrukturu stabilizovaného území. Vymezení plochy ZM I 

umožní plně využít potenciál navazujícího zastavěného území. 

Shrnutí - Z výše uvedeného vyplývá, že nejsou žádné další požadavky na vymezení dalších 
zastavitelných ploch 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, (příloha č.6 

vyhlášky 500/2006 Sb.) 

Vzhledem k tomu, že změnou č.I jsou do ÚP Otmarov zapracovány požadavky vyplývající ze ZÚR 

JMK a požadavky plynoucí z novely stavebního zákona a obec nemá další požadavky na změny 

v území, nejsou stanoveny žádné pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Otmarov. 

 

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, 

Ze zprávy o uplatňování nevznikl požadavek na zpracování návrhu změny ÚP, nejsou tedy stanovena 

žádné podmínky ani požadavky. 

 

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

variant vyžadováno  

Nejsou žádné požadavky 
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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 

Není požadavek 

 

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

rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Nejsou požadavky 

 

j) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Nejsou požadavky 

 

 

3. ZÁVĚR 

Z předkládané Zprávy nevyplývá potřeba zpracování další změny územního plánu Otmarov.  

 

Tento návrh Zprávy ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona, před jeho předložením ke schválení 

Zastupitelstvu obce Otmarov. byl projednán s dotčenými orgány a krajským úřadem, sousedními obcemi 

a veřejností za přiměřeného použití §47 odst. 1 až 4 stavebního zákona.  

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

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

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku č.p. 1039/32, 110 00  

Praha 1 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, 602 

00  Brno 2 

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

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

náměstí č.3, 601 82  Brno 2 

- Sekce nakládání s majetkem ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů; Tychonova 1, 

160 01 Praha 

 

 

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 Otmarov" 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 Otmarov" 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 Otmarov" připomínky a bere jej na vědomí. 

Vyhodnocení – protože součástí zprávy o uplatňování neobsahuje pokyny pro zpracování 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 obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo 

stavby – Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí. 

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): 
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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 z jejího závěru vyplývá, že není třeba 

vymezovat nové zastavitelné plochy. 

Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky  

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) výše uvedeného zákona uplatňuje 

stanovisko k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Otmarov" v tom smyslu, že po 

posouzení návrhu zprávy nemá připomínek. 

Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

5.  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 

připomínek 
 

6. 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 nemá k „Návrhu Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Otmarov" z hlediska řešení silnic II. a III. třídy připomínky. 

Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

 

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

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

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

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

nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 

Vyhodnocení – dotčený orgán konstatoval, že nejsou dotčeny jeho zájmy, nemá tedy připomínky k návrhu 

zprávy o uplatňování 

 
8. 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 zohledňuje fakt, že v době zpracování ÚP Otmarov již byla aktualizována 

politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) 2008 a že od doby pořízení ÚP Otmarov byly vydány 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). OÚPSŘ upozorňuje, že v době zpracování (resp. 

zveřejnění) návrhu zprávy byla PÚR ČR již platná ve znění Aktualizace č.2 a Aktualizace č.3, které byly schváleny 

vládou České republiky dne 02.09.2019, což je třeba v návrhu zprávy reflektovat. Z PÚR ČR v platném znění a ze 

Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) vyplývá, že správní území Obce Otmarov je součástí 

OB3 metropolitní rozvojové oblasti a leží mimo koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury vymezené 

v PÚR ČR i v ZÚR JMK. 

Územní plán Otmarov nabyl účinnosti v době, kdy neexistovala platná nadřazená územně plánovací dokumentace, 

požadavky vyplývající ze ZÚR JMK jsou do ÚP Otmarov zohledňovány v současnosti pořizovanou změnou č.I. 

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 ÚAP JMK 2017 (4. Úplná 

aktualizace) a konstatuje, že ve stávajícím ÚP jsou problémy řešeny, případně zohledněny. 

Vyhodnocení – dotčený orgán upozornil na skutečnost, že vešla v platnost 2. a 3.aktualizace 

PÚR ČR. Ve zprávě o uplatňování bude toto doplněno a ÚP bude posouzen vzhledem k těmto 

aktualizacím. 

 

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 
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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 28. listopadu 

2019 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 Otmarov", zpracované Městským úřadem Židlochovice, 

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

zpráva o uplatňování vyplývá, že se nenavrhuje pořízení nového územního plánu a rovněž zpráva neobsahuje 

pokyny pro zpracování 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, neuplatňuje požadavky k obsahu předložené dokumentace a bere ji na vědomí. 

 

Vyhodnocení – dotčený orgán bere na vědomí zprávu o uplatňování a nemá žádné požadavky k jejímu 

obsahu 

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

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. 

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 

Dotčený orgán se nevyjádřil 

 

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. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajiš´tování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst.1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Z předloženého návrhu zprávy o uplatňování územního plánu nevyplývá požadavek na pořízení změny či nového 
územního plánu. Vymezená území Ministerstva obrany jsou v souladu s § 175 stavebního zákona poskytnuta 
úřadům územního plánování pro ÚAP ORP, v rámci územního plánování tvoří neopominutelné limity v území a 
ministerstvo obrany předpokládá jejich respektování. 
 

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

k němu připomínky.  
 

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 Otmarov 

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 Otmarov 

vyjadřuje takto: 

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

vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Celý katastr sice leží v průzkumném území pro ropu a zemní 

plyn č. 040008 Svahy Českého masivu, to však nepředstavuje žádný limit využití území. Navíc ze Zprávy o 

uplatňování nevyplývá potřeba dalších zastavitelných ploch ani změny územního plánu, takže ani nejsou zpracovány 

Pokyny pro zpracování změny ÚP. Z těchto důvodů není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému 

využití nerostného bohatství. 
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S návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Otmarov souhlasíme. 

Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s návrhem zprávy. 

 

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

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 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), ve znění pozdějších předpisů, 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, ve znění pozdějších předpisů( dále jen „zákon o drahách“), 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, ve znění pozdějších předpisů, ke Zprávě o uplatňování územního plánu Otmarov. 
Letecká doprava 

 Do správního územní obce Otmarov zasahují ochranná pásma (OP) veřejného mezinárodního letiště Brno – 

Tuřany. A to konkrétně OP s výškovým omezením staveb a OP se zákazem laserových zařízení – sektor B. OP byla 

vyhlášena Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) dne 30.4.2015 pod č.j. 7906-13-701. Zpráva o uplatňování územního 

plánu i původní územní plán postrádají informaci o OP se zákazem laserových zařízení – sektor B. Požadujeme tuto 

informaci do územního plánu i grafické části zapracovat mezi limity využití území. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, drážní dopravy a z hlediska vodní dopravy nemáme ke zprávě o 

uplatňování územního plánu Otmarov připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy 

Vyhodnocení – ze zprávy o uplatňování nevyplynul žádný požadavek na změnu územního plánu. 

Neobsahuje tedy ani pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, 

požadavek dotčeného orgánu, zapracovat informaci o OP se zákazem laserových zařízení – sektor B, lze 

jen v případě kdyby byla pořizována změna ÚP. Požadavek je doplněn v části a1) návrhu zprávy 

v limitech pro další rozvoj obce. 

  

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 

 

Žádná ze sousedních obcí ani veřejnost ve stanovené lhůtě neuplatnily připomínky nebo podněty 

Z dotčených orgánů uvedli své připomínky pouze Jihomoravský krajský úřad – odbor územního plánování 

a stavebního řádu a Ministerstvo dopravy. Připomínky byly zapracovány. Ostatní dotčené orgány, které 

uplatnily vyjádření k návrhu zprávy byly bez připomínek. 

 

Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě projednání, je předložen Zastupitelstvu obce Otmarov ke 

schválení dle §6 odst. 5 písm.e) stavebního zákona 

 

Zastupitelstvo obce Otmarov schválilo / neschválilo Zprávu o uplatňování ÚP Otmarov dle § 6 

odst.5 písm. e) zákona č. 183/2006 S b., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, usnesením č………….ze zasedání Zastupitelstva obce dne ………….. 

 

 

 

 

Václav Gregorovič 

starosta obce  razítko obce 

 

 

 

 
 


