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Obec Moutnice 

Č. j.: …………        V  Moutnicích dne ……………. 

 

 

Zastupitelstvo obce Moutnice příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za použití 

§ ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění 

 

vydává opatřením obecné povahy 

 

Změnu č. I Územního plánu Moutnice 
 

vydaného zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 2.10.2014  

který nabyl účinnosti dne 21.10.2014 

 

 

kterou se mění opatření obecné povahy obce Moutnice, kterým byl územní plán vydán, takto 
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Z Á Z N A M   O   Ú Č I N N O S T I 

Označení správního orgánu,  
který územní plán vydal: 
 
Zastupitelstvo obce Moutnice 
 
dne: 
………………………………………………. 
 
 
Datum nabytí účinnosti územního plánu: 
............................................................................. 

 
 

 
Oprávněná úřední osoba pořizovatele: 
 
 
Jméno a příjmení: 
Ing. Milan Komenda 
 
Funkce: 
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního 
úřadu 
Městského úřadu Židlochovice 

 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 
 
podpis oprávněné úřední osoby:  
 
.............................................................. 

 
 
NAVRŽENÉ ÚPRAVY TEXTU JSOU VYZNAENY ITALICOU, v barevné verzi červeně. Zrušené texty jsou označeny 
PŘESKRTNUTÝM TEXTEM 
 
TEXT VÝROKU ÚP MOUTNICE SE MĚNÍ v rozsahu: 
 
V Kapitole „Přehled použitých zkratek“ se: 

-  za řádek s položkou „AV ČR“ vkládají řádky 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
BP  bezpečnostní pásmo 
- za řádek s položkou „ČR“ vkládá řádek  
DO  Dotčený orgán veřejné správy 
- za řádek s položkou „STG“ vkládá řádek  
SZ  stavební zákon 
- za řádek s položkou „ZCHÚ“ vkládá řádek 
ZÚ  zastavěné území 

 

V Kapitole A se: 
- za druhou větou za třetí odrážku vkládají odrážky: 
- zastavěné území zařízení MERO 
- zastavěné území v areálu bývalé drůbežárny 
- ve větě, začínající slovy „Hranice zastavěného území“ ruší datum 30.6.2013, nahrazuje se datem 
22.06.2018 
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V Kapitole B: 
 

V podkapitole Pojmy užité v textových i grafických částech ÚP Moutnice: 
 

- v položce „podkroví“ se za slova „konstrukcí krovu“  vkládá text: tradičních typů - zpravidla 
souměrného zastřešení, typem konstrukcí odrážejícími tradiční hodnoty zástavby, umožňujícím 
funkční využití tohoto prostoru (obvykle v rozmezí 35°až 45°), za slova „určený k účelovému využití“ 
se vkládá čárka a text: nevytváří svým charakterem (např. účelovým zvýšením nadezdívek nad 
obvodovým zdivem, vysokými pultovými vikýři v šířce blízké šíři fasády – nad cca 50% , nebo ji 
výrazně kopírující, navyšující apod.) další vystupující podlaží (nebo jeho část) nad posledním plným 
nadzemním podlažím. Podkrovím není využívaný prostor pod pultovou nebo plochou střechou nad 
posledním plným podlažím.  
- za položku „nápojná linie“ se vkládají položky: 
Dům za domem - obytná zástavba, zahušťovaná za uliční frontou např. na protáhlých pozemcích 
formou „druhé řady“apod.; domy v „druhé řadě“ jsou dopravně přístupné závlekem obslužné 
komunikace do hloubky ploch bydlení přes průjezdy domů blíže uliční frontě existujícího, nebo nově 
vymezeného veřejného prostranství, nebo podél nich. Výsledkem je cizorodý charakter a struktura 
utváření sídla, popírající jeho základní hodnoty i ráz. Viz též „sídelní kaše“. Je to nedostatečně 
regulovaný druh suburbanizace, znehodnocující sídlo. 
 

Sídelní kaše – je způsob zástavby „domu za domem“, též způsob výstavby vícebytových RD, které lze 
organizačně a provozně svisle rozdělit na samostatné provozní jednotky charakteru objemem 
menšího RD, tímto je obcházen systém regulativů, jeho část, vztahující se zejména ke struktuře a 
hustotě zástavby. Je tak významně narušen ráz, charakter (struktura) a měřítko zástavby sídla a ve 
svém důsledku jsou takto snižovány hodnoty zástavby sídla 

 

Interakční prvek - je skladebnou částí ÚSES hierarchicky na nejnižší úrovni, nemusí být propojen 
s ostatními skladebnými částmi ÚSES. Jedná se o krajinný segment, který na lokální úrovni 
zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) 
na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Interakční prvky často umožňují trvalou 
existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin 
některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). Mohou to být 
plochy zeleně, jako jsou parky, izolovaná maloplošná chráněná území nebo třeba izolované remízy 
v polích. (AOPK ČR). Interakční prvek není součástí legislativně definovaného ÚSES, nelze pro něj 
plochy vyvlastnit. 
 
V Kapitole C. se v názvu kapitoly za slovo „včetně“ vkládají slova: „urbanistické kompozice,“ za 
slovo „vymezení“ se vkládají slova: ploch s rozdílným způsobem využití,  
 
V podkapitole C.1 se za nadpis vkládá první odstavec 
 

C.1.0  Urbanistická kompozice 
 

 Stávající urbanistická kompozice sídla a jeho krajiny bude systematicky rozvíjena v souladu 
s jeho hodnotami s cílem jejich zachování a rozvoje, podle kap. B a C.1.1, a vymezením ploch 
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití podle kapitoly F. Budou chráněny 
hodnoty stávající zástavby, zejména prostorové uspořádání, dominanty sídla a urbanistická struktura 
stávající zástavby, která nebude narušována a znehodnocována cizorodými strukturami zástavby. 

 
V podkapitole C.1.3 se: 
-  v bodě 3) v položce c) ruší slovo změn, nahrazuje se slovem „ ploch“v území  
- v odstavci ad b)  
 - se v položce „návrh - rozvojové plochy“ ruší index označení plochy P2 
 - se v položce „rezerva“ ruší index označení plochy R3, nahrazuje se indexy „R4, R5, R6“ 
   
V podkapitole C.2 se: 
- v první odrážce za index označení plochy „Z5“ vkládají indexy: „Z12a,  Z12b“ 
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- ve čtvrté odrážce se v závorce ruší index označení plochy Z10 
 
V podkapitole C.3 se ruší druhá odrážka plochy bydlení venkovského typu (P5, P6, P7) 
 
V nadpisu kapitoly „D.“ se za slovo „umisťování“ vkládá čárka a text: vymezení ploch a koridorů 

pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

 
V podkapitole D.1  
- se v odstavci 5): se za text v závorce vkládá pomlčka a text: RDS 21 dle ZÚR JMK 
- se v odstavci 9): 
 - ruší se řádek Plocha Z10 v nápojném bodě 11 
 - vkládá se řádek: Plocha Z12 (a,b,) v nápojných bodech 12 a 13 
na konec odstavce se vkládá text:  
Pozn.: (Zastavitelná plocha Z6 je obsluhována přímým sjezdem na II/380).  
 

Plochy mohou být v souladu se stávajícím urbanistickým uspořádáním a v souladu s koncepcí ÚP 
napojeny i ze stávajícího dopravního systému řešeného území (veřejných prostranství vymezených 
v ÚP). 

 

- se v odstavci 10):  
 - se na konec odstavce vkládá čárka a text: ne však v rozporu s koncepcí ÚP a výkresovou 
 částí dokumentace ÚP Moutnice.  
 

- se v odstavci 11):  
 - za indexem označení plochy „Z2“ se ruší spojka a,, nahrazuje se čárkou, za index „Z5“ se 
 vkládá text: a Z12(a,b)   
 - na konec odstavce se vkládá text: Zároveň nebude narušena stávající prostupnost 
 navazujícího území. 
 
- se za odstavec 12) vkládají odstavce: 

 13) ÚP vymezil trasu krajského cyklistického koridoru Blučina – Klobouky u Brna – Mutěnice – 
Hodonín (viz výkres I/2 a II/3) v souladu se ZÚR JMK, kapitola D návrhové části 

 

14) Vymezena je cyklotrasa Moutnice-Těšany podle výkresu I/2, souvisí s úpravami  a zapojením 
lokality Z5, její část bude řešena jako cyklostezka 

 
V podkapitole D.2  
- se v odstavci 2) v první větě za slovo „zásobování“ vkládá slovo „obce“, na konec odstavce se 
tečka nahrazuje čárkou a vkládá se text: respektive na jejich propojení. Vymezuje se linie veřejného 
prostranství pro dopravní obsluhu a pro uložení rozšíření sítě v lokalitě  12(a, b). 

- se v odstavci 3) za druhou větu vkládá věta: Vymezuje se Vymezuje se linie veřejného prostranství 
pro dopravní obsluhu a pro uložení rozšíření sítě v lokalitě  12(a, b). 

- se v odstavci 4) se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a vkládá se text:, respektive na jejich 
propojení. za druhou větu vkládá věta: Vymezuje se linie Vymezuje se linie veřejného prostranství 
pro dopravní obsluhu a pro uložení rozšíření sítě v lokalitě  12(a, b). 

- se v odstavci 5) v druhé větě za slovo „sítě“ a čárku vkládá text nebo jejího nezbytného účelného 
rozšíření; na konec odstavce se za slovo „trafostanic“ vkládají slova v souladu s koncepcí ÚP. 
- se v odstavci 6) na konec odstavce se za slovo „zařízení“ vkládají slova s možností účelného 
rozšíření.  
- se v odstavci 7) ve třetí větě ruší slova územní rezervy R3,  za slovo „Družba“ se vkládá text  
TED 01 (dle ZÚR JMK), je vymezen nadřazenou ÚPD.  
Podmínky využití plochy koridoru TED 01: 
V části ploch s převažujícím způsobem využívání, překryté koridorem TED 01 se do doby naplnění 

účelu koridoru neuplatní některé regulace, a to v rozsahu, v jakém by jejím uplatněním došlo 

k podstatnému ztížení nebo vyloučení realizace účelu, pro který je koridor vymezen. Realizací stavby 
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přípolože ropovodu Družba v koridoru TED 01 nevznikne plocha TI. 
Koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní (produktovodu), některá ze staveb vedlejších 
(souvisejících) mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor. 
Funkční využití ploch, překrytých koridorem se řídí funkčním vymezením ploch s rozdílným způsobem využití 
v ÚP. Omezení po realizaci stavby přípolože ropovodu bude v rozsahu OP a BP podle zvláštních  předpisů.  
- se v odstavci 9) ve čtvrté odrážce za slova „souladu s“  vkládají slova koncepcí ÚP a  
 

V podkapitole D.3  
- se v posledním odstavci odstavci za slovo „souladu“  vkládají slova s koncepcí ÚP a 
 

V názvu kapitoly E. se za slovo „ploch“ vkládají slova s rozdílným způsobem využití, ploch změn 

v krajině , za slovy „podmínek pro“ se vypouští text změny v 
 

V kapitole E.  
- se v bodě 2) v pátém, předposledním odstavci v druhé odrážce v závorce ruší index označení 
plochy K10 , nahrazuje se indexem K14 
- se v bodě 3): 
 - v první odrážce ruší označení biokoridoru RBK 084, nahrazuje se označením RK 1511 
 - v druhé odrážce ruší v označení biokoridoru číslice 5, nahrazuje se číslicí 6 
 - v poslední, páté odrážce ruší slova lokálního biocentra, nahrazují se slovy lokálních 
 biocenter, za označení biocentra LBC 1 se vkládá text a LBC 6,  
- se v bodě 7):ruší slovo ložiskových, nahrazuje se slovem ložisková 
 

V podkapitole F.1  
- se v první odrážce na konec textu za slovo „infrastruktuře“ vkládá text z veřejných řadů a 

veřejných prostranství. 
- se v poslední, osmé odrážce v závorce  za slova „polyfunkčních plochách“ vkládá pomlčka 
- se na konci odstavce za závorkou ruší čárka, nahrazuje se tečkou.  

 

V podkapitole F.2  
- se v položce 1) Plochy bydlení venkovského typu (BV) v posledním oddílu „Podmínky 
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:“ 

 - v třetí odrážce se za slovo „vytvářet“ vkládá text rušivé, resp. významně rušivě se 
 uplatňující 
 - za čtvrtou odrážku se vkládají odrážky 

- hlavní hmota rodinného domu bude umístěna v uliční lokaci 
- nepřípustná v plochách je forma zástavby „sídelní kaše“, resp. „domu za domem“ 
- minimální velikost pozemku pro nově vymezované plochy bydlení 1 RD je 450m2, 

ve stávající stabilizované zástavbě se podmínka uplatní při přestavbách, nebo náhradách 
objektů  přiměřeně s tím, že zde nebude prováděno dělení pozemků umožňující zahušťování 
ve stávající zástavbě, nerespektující uvedený limit – rozpor s regulativem nelze takto 
prohlubovat 

- se v položce 2) Plochy smíšené obytné (SO) v posledním oddílu „Podmínky prostorového 
uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:“ 

 - v třetí odrážce se za slovo „vytvářet“ vkládá text rušivé, resp. významně rušivě se 
 uplatňující 

 - za pátou odrážku se vkládají odrážky: 
 - hlavní hmota rodinného domu bude umístěna v uliční lokaci 
 - nepřípustná v plochách je forma zástavby „domu za domem“- „sídelní kaše“ 
 - minimální velikost pozemku pro nově vymezované plochy bydlení 1 RD je 450m2,  

ve stávající stabilizované zástavbě se podmínka uplatní při přestavbách, nebo náhradách 
objektů  přiměřeně s tím, že zde nebude prováděno dělení pozemků umožňující zahušťování 
ve stávající zástavbě, nerespektující uvedený limit – rozpor s regulativem nelze takto 
prohlubovat 

- se v položce 13) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ) ve třetím oddílu „ Přípustné jsou:“ 

 - ve čtvrté odrážce za zkratku „ÚSES“ vkládá čárka a slova interakční prvky 
- se v položce 14) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené1 (ZZ1) ve třetím oddílu „Přípustné jsou:“ 
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 - v páté odrážce za zkratku „ÚSES“ vkládá čárka a slova interakční prvky 
- se v položce 16) Plochy veřejných prostranství (U)  

ve třetím oddílu „Přípustné jsou:“ 
 - ve třetí odrážce za slovo trasy vkládá čárka a slovo cyklostezky 

ve čtvrtém oddílu „Podmínečně přípustné jsou:“ 
 - ve druhé odrážce za zkratku „(ÚSES(“ vkládá čárka a slova interakční prvky 
- se v položce 20) Plochy přírodní (NP) 

ve třetím oddílu „Přípustné jsou:“ 
 - ve třetí odrážce za zkratku „ÚSES“ vkládá čárka a slova interakční prvky 
 

V podkapitole F.3  
- se tabulce v řádku s položkou „Z10“ v prvním sloupci vkládá slovo neobsazeno, text  u této 
položky ve sloupcích 2. Až 6. vypouští  

plochy občanského 
vybavení 

(2), (3) ne ne ne 

- se tabulce za řádek s položkou „Z11“ vkládá řádek: 
Z12  

(a, b) 
Plochy bydlení 
venkovského typu 

(1), – pouze část 
přiléhající ke 
komunikaci, (2), (3), 
(4), (5), (6) 

ne ne ne 

 

V textu za tabulkou „Podmínky využití zastavitelných ploch:“ 
- se v položce (2) se za slova „stávající stav“ vkládá čárka 
- za položku (4) se vkládají položky 
 

 (5): 
Pro lokalitu budou uplatněny prvky regulačního plánu: 
 

Prvek regulace Návrh parametru 

Uliční čára pro závazné umístění průčelí RD 5,5 m od hrany komunikace  
Parkování a odstavování vozidel  Na vlastním pozemku zásadně mimo profil obslužné 

komunikace 
Předsunutá garáž před uliční čáru nepřípustná 
Hloubka zástavby Max. 15 m od uliční čáry pro hlavní stavbu bydlení, 

25 m pro příslušenství RD 
Tvar střechy Sedlový a odvozeniny 
Orientace střechy Okapová (rovnoběžně s obslužnou komunikací) 
Sklon střechy 30° – 45° 
Podlažnost 2 + podkroví – viz definice podkroví v kapitole B 
Způsob zastavění Volná nebo sevřená zástavba 
zařízení napojení tech. infrastruktury V úrovni fasády RD, nebo v oplocení mezi 

jednotlivými stavebními pozemky v uličním prostoru 
před RD 

Oplocení před domy v uličním prostoru na 
hranici mezi jednotlivými pozemky RD od 
hrany komunikace průčelí RD. po  
Uliční prostor je dán veřejným 
prostranstvím, vymezeným uličními čarami 

Pouze od průčelí domu k nejbližšímu místu hrany 
obslužné komunikace max. výška 120 cm 
Nepřípustné je oplocení souběžně s komunikací 

Oplocení mezi domy v uliční čáře  Je přípustné - Bez regulace výšky a charakteru 
Oplocení mezi domy od průčelí po 
povolenou hloubku zástavby 

Je přípustné v opticky nepropustné formě, max. 
výška 220 cm 

Oplocení za domy Max. výška 180 cm, opticky propustné nebo 
polopropustné 
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Prvek regulace Návrh parametru 

vikýře Ano, max. rozsah max. 50% délky střešní roviny do 
ulice, vikýře nesmí v průčelí staveb vytvářet 
vystupující podlaží, propojené s fasádou plných 
podlaží 

Střešní okna ano 
 
(6): 
„Podmínky využití této návrhových ploch pro bydlení, přiléhající k silnici II. třídy nebudou 
z hlediska hlukové ochrany oslabovány“ 
 
V podkapitole F.4  
- se tabulce ruší řádky s položkami „P5“, „P6“, a „P7“ 

P5 plochy bydlení venkovského typu  
 

ne ne ne 

P6 plochy bydlení v venkovského 
typu 

 ne ne ne 

P7 plochy bydlení venkovského typu  ne ne ne 
 
V kapitole G.  
- se v tabulce za řádek s položku VD5 vkládají řádky: 

VD6 stavba dopravní infrastruktury v ploše Z12(a, b) 

VD7 stavba cyklotrasy s částí cyklostezky Moutnice-Těšany 

- se v tabulce za řádek s položku VD5 vkládají řádky: 
VT4 stavba pro rozšíření technické infrastruktury při lokalitě Z8 a Z12(a, b) 

VT5 Stavba – přípolož ropovodu Družba TED 01 

- se v tabulce v oddíle „veřejně prospěšná opatření“ se slovo vymezeny ruší a nahrazuje slovem 
vymezena 

 

V názvu kapitoly H. se ruší označení paragrafu 5 odst. 1, nahrazuje se označením 8 
 

V  kapitole I. se slovo stanoveny ruší, nahrazuje se slovem stanovena 
 

V názvu kapitoly J.  
- se za na konec nadpisu vkládají slova: po změně č. 1 
- se v obsahu v nadpisu položky A. ruší číslice 34, nahrazuje se číslicí .......  
- se v obsahu v nadpisu položky B. ruší číslice 3, nahrazuje se číslicí 4   
- v obsahu grafické části se za řádek s položkou I/2 vkládá řádek 

1/2a Hlavní výkres – detail lokality Z12(a, b)     1 : 2000 
 

V kapitole K. se 
- se v řádku s položkou R1 za slovo „Hodonín“ vkládá text: (RDS 21 dle ZÚR JMK) 
- se ruší řádek: R3 - koridor územní rezervy pro realizaci „Přípolože ropovodu Družba“ 
- se vkládají řádky a text: 

R4 – koridor pro dopravu a technické vybavení pro plochy územních rezerv R5, R6 
 Podmínka prověření: zajištění propojení stávajících urbanizačních koridorů (Rozařína 

a Moutnic), upřesnění trasy koridoru územně technickým podkladem; další podmínky 
se nestanoví. 

R5 – plochu pro bydlení venkovského typu 
R6 – plochu pro bydlení venkovského typu 
 Podmínka prověření rezerv R5 a R6: organizace lokality a podmínky pro strukturu zástavby 

formou územně technického podkladu; další podmínky se nestanoví. 

 

Podmínky využití ploch vymezených územních rezerv R4, R5, R6:  
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Územní rezervy jsou součástí převážně nezastavěného území, kde není vymezeno zastavitelné území, 
jsou zastavitelné dočasnými stavbami - mimo plochy zeleně soukromé a vyhrazené ve vymezeném 
zastavěném území – stavbami dočasného charakteru pro zemědělství, které svým rozsahem 
a provozními podmínkami neohrozí přilehlé obytné plochy a krajinný ráz. 
Podmínky pro prověření budoucího využití územních rezerv: 
Prověřit potřebu vymezení zastavitelných ploch, možné dopravní napojení prostoru vymezených 
rezerv, upřesnit dopravní a technickou obsluhu, a podmínky formování struktury staveb pro bydlení 
z hlediska zachování hodnot stávající zástavby a provázaností s ní. Prověřit potřebu přeložky nebo 
úpravy tras technických sítí. Kapacitu ČOV apod. 

 

V kapitole L. se ruší věta: Pro lokalitu Z5 je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci., vkládá se věta Územním plánem nejsou vymezeny. 

 

V kapitole N.  
- se v druhé větě za slovo „plán“ vkládá čárka a text který byl vydán v roce 2017 bude změněn ve smyslu 
Změny č. 1 ÚP, jeho změna, slovo pořizován se ruší a nahrazuje slovem pořizována, za slovem „obce“ 
se ruší text ve lhůtě 4 let od vydání ÚP, vkládá se text souběžně se Změnou č. 1 

 

V kapitole O.  
- se na konec věty za slovo „stanoveny“ vkládá text  viz kapitoly F3, F4  

 

V názvu kapitoly P.  
- se ruší text , pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt 
 



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

 

* ZMĚNA č.1 ÚP MOUTNICE - BLOK II – ODŮVODNĚNÍ * 
Stránka č. 1 

 
 

BLOK II - ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
MOUTNICE 

 
II/1 

 
POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
Je uvedeno v samostatné části na konci textu Odůvodnění. 

 

*** 

 
II/2 

 

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

 
 

2.1. SOULAD NÁVRHU ÚP A ZMĚNY Č. 1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

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

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

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví (centrum obce, ochrana ZPF, 
zejména I. a II. třídy ochrany). Při stanovování způsobu využití území v územním plánu 
Moutnice dává přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území, 

- ÚP chrání krajinu a respektuje její hodnoty, její pestrost a charakter, chrání rozsah lesa a zvyšuje 
podíl krajinné zeleně, vytváří podmínky pro prostupnost krajiny a posílení ekologické stability, 
respektuje chráněná ložisková území a dobývací prostory vápence, břidlic a cihlářské suroviny 
(v rámci zpracování ÚP byly upřesněny a aktualizovány), ochranu zemědělského a lesního 
půdního fondu, doplňuje územní systém ekologické stability. V rámci koncepce uspořádání 
krajiny jsou stanoveny zásady ochrany krajinného rázu. Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu 
území NATURA 2000, chráněny jsou nivy vodních toků, 

- ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Rozvíjí a propojuje stávající cyklotrasy, 
umožňuje pěší dostupnost atraktivních míst v okolí Podporováno je dopravní spojení 
s okolními obcemi, cyklistické i pěší. 

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

- ÚP zachovává urbanistické  hodnoty v sídle, jeho kompaktnost a charakter s typickými formami 
převážně ulicové  zástavby, omezuje rozšiřování zástavby do volné krajiny. Vytváří podmínky 
pro ochranu urbanistické struktury, kulturních památek a archeologických nalezišť, 
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- vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 

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

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

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

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

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

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

 

Z PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 vydané dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276 vlády České 
republiky vyplývají pro k.ú. Moutnice požadavky, které je nutno sledovat a zahrnout do ÚP 
jako návrhové plochy. 
Jedná se o koridor pro zdvojení ropovodu Družba DV1. Koridor je zpřesněn formou přípolože ke 
stávající trase ropovodu Družba v celé trase v k.ú. Moutnice viz výkres 1/2, tento koridor je v ÚP 
Moutnice vymezen formou územní rezervy (R3), Změna jej převádí do návrhu s označením TED01. 
Dne 2.9.2019 byly usnesením vlády ČR č. 629 a 630 schváleny aktualizace č. 2 a 3. Z těchto 
aktualizací pro k.ú. Moutnice nevyplývají žádné požadavky.  
 

 
2.2 SOULAD NÁVRHU ÚP A ZMĚNY Č. 1 S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM  
 

Územní plán Moutnice byl pořízen a vydán v období neplatnosti Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR JmK), které byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu dne 
21. 6. 2012.  

Jihomoravský kraj pořídil nové ZÚR JmK, které byly vydány opatřením obecné povahy dne 5. 10. 
2016 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. 
  

V kap. A návrhové části ZÚR JmK stanovují priority územního plánování Jihomoravského kraje 
pro územně plánovací činnost kraje a obcí a pro rozhodování v území.  
Územní plán Moutnice tyto priority územního plánování JmK zohledňuje – viz dále. 

V kap. B návrhové části ZÚR JmK vymezují na území JmK rozvojové oblasti a rozvojové osy, 
kterými se rozumí zpřesněné rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené politikou územního 
rozvoje a rozvojové oblasti a rozvojové osy nadmístního významu. Moutnice jsou zařazeny do „OB3 
metropolitní rozvojové oblasti Brno.“  
 V  územním plánu Moutnice jsou respektovány příslušné požadavky ZÚR JmK 
na uspořádání území a úkoly pro územní plánování.  
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V kap. C návrhové části ZÚR JmK vymezují na území JmK specifické oblasti.  
Správního obvodu ORP Židlochovice, do kterého obec Moutnice patří, se netýkají žádné specifické 
oblasti. 

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

• vedení krajské sítě cyklistických koridorů na území JMK: Blučina – Klobouky u Brna-
Mutěnice-Hodonín - Změna č. 1 ÚP tuto cyklotrasu vyznačuje, tato je v souladu s řešením, 
navrženým ve vydaném ÚP. 

• koridor pro zdvojení ropovodu Družba TED01, který je součástí vydaného ÚP Moutnice 
formou rezervy Změna č. 1 ÚP upřesňuje jako koridor návrhový, upřesňuje kód označení. 

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

 Koridor pro přeložku je součástí řešení vydaného ÚP, upřesněn je kód označení, koridor je 
 oproti vydanému ÚP změnou upraven Rezerva R2 byla zmenšena z důvodu požadavku, 
vypývajícího z územní studie silnice II/380 Sokolnice-Čejč Jihomoravského kraje. 

 

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

• ÚP na území obce stabilizuje dostatečné množství stávajících cyklotras 

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

• RK 1511  koridor pro regionální biokoridor – je v ÚP zakreslen, Změnou č. 1 je 
upravena jeho identifikace v souladu se ZÚR JMK 

 

V ÚP Moutnice jsou splněny požadavky ZÚR JmK na uspořádání a využití území a úkoly pro 
územní plánování v plochách a koridorech nadregionálního a regionálního ÚSES, označení prvků 
bylo Změnou č. 1 uvedeno do souladu se ZÚR JMK. 

V kap. E návrhové části ZÚR JmK upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.  
V ÚP i Změně č. 1 jsou splněny požadavky ZÚR JmK na uspořádání území a úkoly pro územní 
plánování v oblasti koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce. Změna č.1 nemá vliv 
na podzemních zdroje vod a pramenišť minerálních a léčivých vod, nemá vliv jejich hospodárné 
využívání. 

Návrh územní rezervy pro budoucí možnost propojení historických urbanizačních struktur spojených 
obcí Moutnic a Rozářína vytváří podmínky pro kvalitativní zlepšení urbanistických i uživatelských 
hodnot sídla. 

V kap. F návrhové části ZÚR JmK stanovují a vymezují jednotlivé typy krajin a jejich cílové 
charakteristiky. Moutnice jsou takto zařazeny do  

• č. 15 - krajinného typu Šlapanicko–slavkovského 

V ÚP i Změně č. 1 jsou zohledněny cílové charakteristiky příslušného typu krajiny a splněny 
požadavky na uspořádání území a úkoly pro územní plánování. ÚP Moutnice a jeho Změna č.1 není 
v rozporu s požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování stanovenými 
v ZÚR JMK pro tento krajinný typ a řešená změna ÚP svým obsahem ani rozsahem neovlivní 
zachování nebo dosažení cílových charakteristik stanoveného krajinného typu. Změna č. 1 nemá 
negativní vliv na hodnoty krajiny a neovlivňuje požadavky na uspořádání území. Změnou č. 1 jsou 
podmínky zlepšovány návrhem ploch krajinné zeleně v kontaktu s obcí i v JZ cípu katastru (LBC 6 - 
přírodní plocha, biotop). 
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15 krajinný typ Šlapanicko-slavkovský 
Cílová charakteristika: 

- krajina plochého až mírně zvlněného reliéfu s dominantním zastoupením středně velkých bloků 
orné půdy v ukloněných polohách s pestřejší strukturou využití, 
- krajina s malým podílem lesních porostů, 
- pohledově otevřená krajina s výraznou krajinou dominantou Prackého kopce s Mohylou míru a 
významnou stavební dominantou kostela Zvěstování Panny Marie v Tuřanech, 
- krajina historicky významné události (Areál bitvy u Slavkova).  

Požadavky na uspořádání a využití území: 
- podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území, 
- podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení 
ekologické stability a prostorové struktury krajiny  
- podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině, 
- podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků.  

Úkoly pro územní plánování: 
- vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i 
mimo lesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy, posílení 
ekologické stability území a omezení účinků větrné a vodní eroze, 
- vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách, 
- vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny a její rázovitosti, 

V kap. G návrhové části ZÚR JmK vymezují veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu, včetně 
souvisejících staveb a objektů (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO).  
Obce Moutnice se týká vymezení VPS pro zdvojení ropovodu Družba DV1 (dle PÚR ČR). 
V kap. H návrhové části ZÚR JmK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti 
dotčených obcí. Obce Moutnice se týkají: RDS 21 - trasa je koordinována se sousedním k.ú. Těšany 
podle poskytnutých ÚTP, je zakreslena ve výkrese  II/3; TED01 – trasa je stabilizována stávajícím 
produktovodem, šíře koridoru byla dohodnuta s oprávněným investorem (MERO ČR), je zakreslena 
ve výkrese II/3, RK 1511 - označení koridoru je aktualizováno a krajské cyklistické trasy (trasa 
Blučina-Klobouky u Brna - Hodonín; trasa je koordinována se sousedními katastry - je zajištěno 
v ÚP Měnín, i v ÚP Těšany. Při pořizování návrhu Změny č.1 ÚP Moutnice byly veškeré tyto plochy 
a koridory před jejich vymezením územně koordinovány a upřesňovány. 
V kap. I návrhové části ZÚR JmK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich 
využití územní studií.  
ZÚR JmK v této oblasti ukládají požadavek Územní studie koridoru vedení 400 kV Sokolnice – 
hranice ČR / Rakousko.  
Vyhodnocení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 

kapitola charakteristika Vyhodnocení zohlednění v ÚP Moutnice a jeho změně č. 1 
1  Obecná zásada naplnění vizí JmK Respektováno, podpora polyfunkčního využívání území a jeho hodnot 
2  Obecná zásada eliminace příkrých 

rozdílů v území 
Respektováno, nedotýká se řešeného území 

3  Obecná zásada polycentrického 
rozvoje JmK 

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

4  Obecná zásada rozvoje urbanizace 
a vyváženosti ke krajině 
a hospodářství 

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

5  Obecná zásada integrovaného 
rozvoje území 

Respektováno, zajištěno tezemi přijaté urbanistické koncepce a 
nastavením systému regulativů 

6  Obecná zásada respektování 
rozdílných charakteristik částí 
JmK 

respektována, nenese konkrétní požadavky na plochy k.ú. Moutnice, 
respektovány jsou cílové charakteristiky krajiny vymezené v ZÚR 
JmK 

kapitola charakteristika Vyhodnocení zohlednění v ÚP Moutnice a jeho Změně č. 1 
7  Obecná zásada pro dopravu Respektováno, netýká se nároků na plochy v řešeném území 
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napojení JmK vně 
8  Obecná zásada dopravní 

infrastruktury 
Přepravní vztahy jsou rozvinuté a stabilizované, nejsou 
navrhována ÚP opatření 

9  Ad c) cyklodoprava 
Ad d) IDS JmK 

Součástí řešení je koridor krajské cyklotrasy 
IDS JmK respektován 

 Prostupnost krajiny Je zajištěna vymezením komplexního diferencovaného dopravního 
systému 

10  Obecná zásada obslužnosti 
občanskou vybaveností 

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

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

12  Obecná zásada ochrany před 
imisemi 

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

13  Přírodní a civilizační hodnoty Zajištěna návrhem funkčních ploch s diferencovaným 
polyfunkčním využíváním území, navržen je ÚSES a jeho 
rozšíření, plochy přírodní a plochy sídelní zeleně 

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

15  Obecné zásady stabilizace 
hospodářství a soudržnosti 

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

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

katastrofami 
Jevy se v území nevyskytují 

18  Primární ekologicky šetrné 
zdroje 

Nejsou v ÚP navrhovány, nejsou zde vhodné podmínky s ohledem 
na zachování hodnot řešeného území 

19  Ochrana vodohospodářsky 
významných území 

Řešené území není jejich součástí 

20  Bezpečnost území, civilní obrana Zásady jsou součástí návrhu ÚP, nejsou požadavky na vymezení 
ploch 

21  Napojení orgánů ÚP na národní a 
vyšší plánovací aktivity 

Je respektováno, nejsou navrhována konkrétní opatření, na území 
nejsou formulovány požadavky 

22  Podporovat pořizování ÚP Respektováno, obec má vydán ÚP, tento je změnou č. 1 
aktualizován 

 

*** 

 
II/3 

 

SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY 
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ 

A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 

ÚP Moutnice i Změna č. 1 ÚP je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, respektuje 
v ÚP vymezenou základní koncepci uspořádání a funkčního využívání území, ctí a rozvíjí potenciály 
řešeného území, veškeré jeho kladné hodnoty. Vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu přírodních a civilizačních hodnot, vytváření harmonizujících 
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. 

 

Změnou jsou respektovány hodnoty území k.ú. Moutnice. Ochrana a rozvoj hodnot území v návrhu 
Změny č. 1 spočívá: 
- v respektování definovaných chráněných hodnot území podle jiných právních předpisů, 
- v ochraně pestré krajiny s vymezením ploch s prioritou ochrany přírody a krajiny, 
- v respektování volné zemědělské krajiny, zejména tradiční různorodé zemědělské krajiny, 
- v respektování urbanistických hodnot sídla a jeho uspořádání, jeho dominant a potenciálů, 
- v respektování dopravní prostupnosti území pro různé druhy dopravy v přiměřeném rozsahu, 
- v principech vymezení zastavěného území s cílem ochrany nezastavěného území a ochrany 

hodnot řešeného území; zastavěné území je podle požadavku Zadání vymezeno, 
- v ochraně nezastavěného území vytvářením podmínek pro účelné využití zastavěného území 

s využitím plochy stávajících výrobních ploch včetně rozvojových v souladu s dříve přijatými 
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koncepčními rozhodnutími, 
- v podpoře polyfunkčního využívání krajiny, včetně měkkých forem rekreace a podporou 

podmínek pro její rozvoj a provoz, 
- v návrhu regulativů pro činnosti v území v rozsahu odpovídajícím možnostem časem proměnlivé 

legislativy. 
 

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

 

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

komplexní přístup k návrhu řešení, doplněny jsou podmínky, umožňující řízený a kontrolovaný 
rozvoj území, 

- odstavec (3) – nemá vliv, je pořizovatelem koordinována, 
- odstavec (4) – respektovány a nemění se obecné podmínky ochrany hodnot, doplněny jsou 

regulativy, podporující ochranu hodnot sídla; hlediska ochrany nezastavěného území je toto 
respektováno. 

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

Změna č. 1 a její vliv na podmínky podle § 19: 
odstavec (1) – je v souladu, podmínky vymezené v ÚP se Změnou nemění, doplněny jsou 

podmínky, podporující požadavky podle bodu e), 
odstavec (2) – netýkají se jí uvedené požadavky, nebyla vyhodnocena potřeba zpracování 

posuzování na udržitelný rozvoj území. 
 

*** 

  

II/4 
 

SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
VYHLÁŠEK 

 

 ÚP Moutnice i jeho Změna č. 1 jsou zpracovány v souladu s požadavky stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. (SZ) v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou 
č. 500/2006 Sb. a vyhláškou č. 501/2006 Sb., vše v platném znění, a to jak po stránce metodické, tak 
v uspořádání dokumentace, průběhu jejího zpracování a pořízení. Důraz je kladen na znalost území 
na základě poskytnutých podkladů i terénních průzkumů, spoluprací s profesními specialisty, 
prověřujícími koncepční, dlouhodobě vyváženou existenci řešeného území. 
 Změnou č. 1 se ruší části výroku, které jsou v rozporu s novelou SZ, dále se upravují názvy 
jednotlivých kapitol výroku v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. její přílohy č. 7 v platném znění. 
 

 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP navržené struktuře vytváří základní 
rámec urbanistické koncepce. |Jednotlivé druhy ploch jsou v ÚP dále členěny v souladu 
s vyhodnocením potenciálu území a možnostmi jeho dalšího využívání. Systém regulativů je 
rozvinut v rozsahu a souladu s požadavky SZ a jeho prováděcími předpisy i pokyny pořizovatele, 
Změnou č. 1 se nemění. 
 

Změna č. 1 ÚP Moutnice nemění koncepci uspořádání území, zachovává kontinuitu řešení, přijatého 
ve vydaném ÚP. 
 

Změna č. 1 a její vliv na podmínky podle § 43: 
odstavec (1) – není, v koncepci ÚP stanovené podmínky se nemění, mění se rozsah vymezených 

ploch, 
odstavec (2) - v koncepci ÚP stanovené podmínky se nemění, zrušena je dohoda o parcelaci pro 

plochu „Z5“; nově nejsou vymezeny další požadavky, 
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odstavec (3) - v koncepci ÚP stanovené podmínky se mění; prvky regulačního plánu jsou Změnou 
ÚP uplatňovány pro lokalitu Z12 (a, b), 

odstavec (4), (5) a (6) – není. 
 

Změna č. 1 a její vliv na podmínky podle § 55: 
Proces pořizování a návrhu Změny č. 1 je plnně v souladu; Změna není pořizována zkráceným 

postupem podle §55 a a 55b; Změna nemá významný vliv na životní prostředí a hodnotové 
poměry v krajině, není požadováno posuzování vlivu na životní prostředí.  

Další zastavitelné plochy nejsou vymezovány pro bydlení (lokalita Z12a, Z12b), kromě dále je 
vymezen koridorů nadřazených energetických sítí z požadavků PÚR a ZUR JMK. 

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch vyplývá z potřeb sídla na zajištění rozvojových 
ploch; stávající plochy byly z podstatné části vyčerpány a zastavěny; nově navržená zástavby 
podporuje komplexní rozvoj sídla v interakcích s ostatními funkčními plochami – viz kap. II/9. 

 

Změna č. 1 a její vliv na podmínky podle § 58: 
Zastavěné území je zpracováno v souladu s literou SZ, odůvodnění je obsaženo v kapitole II/8/A. 

 

Změna č. 1 a její vliv na podmínky podle § 101: 
Vliv není, nejsou vymezovány pozemky s předkupním právem. 

 

Změna č. 1 a její vliv na podmínky podle § 170: 
Podmínky jsou respektovány; jsou navrhovány VPS podle kapitoly „G“ ZÚR JMK : 
  - stavba – přípolož ropovodu Družba TED 01.  
 - stavba pro rozšíření technické infrastruktury při lokalitě Z8 a Z12(a, b) 
   - stavba cyklotrasy s částí cyklostezky Moutnice-Těšany 
 - stavba dopravní infrastruktury v ploše Z12(a, b) 

 

Změna č. 1 a její vliv na podmínky podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění: 
Změna je zpracována v souladu s podmínkami z uvedené vyhlášky, včetně přílohy č. 7, podle níž 
jsou Změnou upraveny názvy kapitol ÚP. 

 

Změna č. 1 a její vliv na podmínky podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění: 
Změna je zpracována v souladu s podmínkami z uvedené vyhlášky, nejsou vymezovány plochy 
mimo definované § 4 až §19. 

 

*** 

II/5 
 

SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Jsou zahrnuty a řešeny ve vydaném ÚP 
Zvláštní zájmy Ministerstva obran: že celé území obce s rozšířenou působností Židlochovice 

je územní podle §175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu zájmovým 
územním Ministerstva obrany a to zejména z důvodu ochranného pásma radiolokačního zařízení. 

 

*** 

 

II/6 
 

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST.5 SZ 
 

Nebylo vydáno. 
 

*** 

II/7 
 

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

Viz výše II/6 
 

*** 
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KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 
 

A   VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 

Vymezení aktuálního stavu zastavěného území bylo provedeno analýzou aktuálních vfk dat. Rozšíření 
o uvedené položky (MERO, drůbežárna), vycházi z vyhodnocení těchto dat. Zákres ve výkresech 
výroku je v rozsahu měněných částí vyplývá z platných metodik pro změny ÚP, celé ZÚ je zakresleno 
v koordinačním výkrese. 
 

B ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT 
 
 

Pojmy užité v textových i grafických částech ÚP Moutnice – úprava Změnou č. 1 : 
 

podkroví - upřesnění pojmu je nezbytné, v praxi je pojem podle definice MMR zcela neúčinný, 
je obcházen různým způsobem s účelovými výklady, rušícími smysl a účinnost vymezení regulativu 
limitní výšky staveb; za podkroví je vydáváno např. plné II.NP pod pultovou střechou apod. 
 

Dům za domem – výsledkem aplikace této struktury zástavby je cizorodý charakter utváření sídla, 
popírající jeho základní hodnoty i ráz. „též „sídelní kaše“. Je to nedostatečně regulovaný druh 
suburbanizace, znehodnocující sídlo. Smyslem vymezení pojmu je zamezení tohoto druhu a struktur 
zástavby. 
 

Sídelní kaše – je obecnější pojem pro vznik suburbanizace, znehodnocující struktury sídla a zároveň 
pro způsoby obcházení regulativů pro usměrnění max. hustoty zástavby a neúměrné zatížení ploch 
sídla Smyslem vymezení pojmu je zamezení tohoto druhu a struktur zástavby. 
 

Interakční prvek:  smyslem definice Interakčního prvku je doplnění do ÚP Moutnice a jeho využití 
při formování krajiny. Interakční prvek není součástí legislativně definovaného ÚSES, nelze pro něj 
plochy vyvlastnit. 
 

Zhodnocení vztahů dříve zpracované a schválené ÚPD 
 

Ode dne 17.04.2015 je závazná PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1;  
 

Z aktualizace PÚR v roce 2015 vyplývají pro k.ú. Moutnice speciální požadavky, které je nutné sledovat 
a zahrnout do ÚP. Jedná se o zdvojení ropovodu Družba – TED 01. 
 

Platná je PÚR ČR ve znění poslední Aktualizace č. 3 vydané dne 02. 09. 2019 usnesením č. 630 
vlády České republiky. Z aktualizace č. 2 a 3 pro řešené území nevyplývají žádné požadavky. 
 

Řešením Změny č. 1 ÚP jsou respektovány a zapracovány územně technické podklady a koncepční 
záměry Jihomoravského kraje, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny a ÚSES a technické limity 
ze zařízení této úrovně. 
 

Ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000 
 

 V katastrálním území Moutnice se nevyskytuje území soustavy NATURA 2000, územní plán 
Moutnice a jeho Změna č. 1 nemají významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 nacházejících se na území 
JMK. Na k.ú. obce Moutnice se nevyskytují zvláště chráněná území přírody. 
 

Převážná část území k.ú. Moutnice je charakterizována jako málo členitá až rovinatá území s 
výrazně dominantním zemědělským využitím, s typickými rozsáhlými bloky orné půdy a s většinou 
rovněž se sídly venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou zemědělského využití, lesní 
porosty jsou zastoupeny obvykle v nepatrné míře, zpravidla v podobě drobných remízů, vodní toky 
jsou až na výjimky regulované. Krajina je pohledově otevřená a přehledná, potenciálně ohrožená 
vysokým procentem zornění, erozí a urbanizačními tlaky. 
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C   URBANISTICKÁ KONCEPCE (včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 
 

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

C.1.0  Urbanistická kompozice 
 

 Rozšíření textu o tuto podkapitolu vychází obsahu nového znění vyhl. 500/2006 Sb, 
novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb.  Urbanistická kompozice je v ÚP Moutnice řešena (v kap. 
C.1.1), Změnou č. 1 je respektována. 
Ochrana hodnot a struktury zástavby vychází z dikce SZ – naplnění požadavků na „ochranu hodnot“ 
v souladu s metodickou pomůckou MMR „Charakter a struktura zástavby venkovských sídel 
v územních plánech“ (MMR – ÚÚR 2018). Utváření a rozvoj sídla je nezbytné regulovat s cílem 
zachování jeho kladných hodnot v nejobecnějším smyslu. Rozsah hodnot nelze rigidně svázat pouze 
s větami, obsaženými v textu ÚP, z hlediska vlivu na hodnoty sídle a zástavby je třeba zkoumat 
veškeré záměry zejména na urbanizaci území, vychází to z požadavku zejména §18 SZ. 
 

C.1.3  Vymezuje se koncepce plošného uspořádání 

 

ad b) pořadí změn v území 
Etapizace není v ÚP, ani změnou č. 1 navrhována. 
Rezervy: Změnou č.1 se vymezují územní rezervy R4, R5 a R6: 
- R4 – rezerva pro obslužný dopravní a technický koridor, propojující urbanistické osy táhlé návsi 

části Rozařín a souběžné ulice od jádra obce Moutnice, sloužící k obsluze vymezených 
územních rezerv pro bydlení R5 a R6, 

- R5 – rezerva pro bydlení venkovského typu 
- R6 - rezerva pro bydlení venkovského typu 
 
 

C.2   Vymezení jednotlivých zastavitelných ploch 
 

Změnou č. 1 se doplňuje plocha bydlení venkovského typu a plochy veřejných prostor – lokalita Z12 
(a, b). Vymezení plochy umožní urbanizovat záhumenní cestu od silnice II/380 na vjezdu do obce od 
severu po lokalitu Z1 u Moutnického potoka a ČOV, je tak zároveň umožněno napojení návrhových 
ploch Z8 a Z9 na technickou infrastrukturu. Rozvoj urbanizace návrhem plochy Z12(a, b)  nebude 
omezovat stávající dopravní skelet území obce a volné krajiny – stávající vymezená veřejná 
prostranství budou koncepčně zachována – vyplývá m.j. z požadavku §19, odst.(1), písm.e) SZ. 
V souladu s požadavkem zadání Změny č.1 jsou pro plochu Z12 (a, b) stanoveny prvky regulačního 
plánu, jejichž smyslem je při rozvoji zástavby (individuální stavebníci) navázat na stávající relativně 
harmonickou zástavbu obce, způsobem a formou rozvíjející její kladné hodnoty a respektující místní 
zástavbový rytmus a řád. Rozsah zvolených regulačních prvků z toho vychází, byl dohodnut jako 
výsledek průběžných jednání. 
 
C.3  Vymezení ploch přestavby 

 

Ruší se v ÚP vymezené plochy přestavby P5, P6, P7 s tím, že plochy jsou ve stabilizované 
venkovské zástavbě, původně tvořeny stodolami za stávajícími rodinnými domy; takto nelze na tyto 
plochy nahlížet, jako na „přestavbové“ ve smyslu urbanistického nástroje. V současné době jsou již 
dvě plochy přestavěny na RD, tato zástavba již znaky venkovského bydlení (bydlení + hospodaření) 
nenese, přitom je v urbanistické koncepci vydaného ÚP Moutnice deklarováno. Není tedy účelné 
a smysluplné plochy jako „přestavbové“ v koncepci ÚP uvádět. 

 
D.  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch 
a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 
 

Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 
D.1 Dopravní infrastruktura 
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Ad 5) - koridor územní rezervy je označen a tím identifikován v souladu se ZÚR JmK. 
 

Ad 9) - vymezení nápojných bodů pro vymezenou plochu Z12 (a, b) stanoví základní koncepci 
dopravní a technické obsluhy. 
Vymezení nápojného bodu pro plochu Z10 není relevantní, plocha Z10 není v ÚP ve výkresech 
nikde zakreslena, jedná se o nesoulad, plocha Z10 byla v ÚP nahrazena plochou „P1“ a takto je 
v textu ÚP interpretována. Vymezení jakéhokoliv nápojného bodu pro lokalitu P1 je přitom 
kontraproduktivní, koncepce využití plochy není známa a přeurčit ji „nápojným bodem“ je proti 
smyslu územního plánování a v rozporu s výše uvedeným zákonným ustanovením, při rigidním 
výkladu ÚP by to mohlo využití plochy omezovat, popř vyžadovat nadbytečnou změnu ÚP. 
Možnost napojení návrhových ploch ze stávajícího dopravního systému při respektování koncepce 
ÚP ze stávajícího systému veřejných prostranství odstraňuje přeurčení koncepce umístění nápojných 
bodů bez ohledu na ověření konkrétního záměru na využití návrhové plochy – je tak eliminována 
tvrdost vymezení v souladu se smyslem územního plánování. Rozšíření možností dopravního 
napojení vychází z vyhodnocení ploch změn ve vzájemných vztazích podle kapitoly A2, odst. č. 7, 
odst. b) Zadání změny č.1 a dále čl. č. 9, bod a); z kapitoly A2, odst. 10 Zadání vyplývá požadavek na 
prověření potřeby veřejných prostranství, zejména komunikací – je tak vytvářen jednotný, přehledně 
prostupný dopravní skelet, který je vázán na obec, krajinu a stávající i nově navrhované sítě 
technické infrastruktury. 
 

Ad 10) - dopravní infrastruktura pro obsluhu ploch bydlení venkovského typu a smíšených obytných 
bude umisťována v souladu s podmínkami využití ploch i v rámci těchto ploch, ne však v rozporu 
s koncepcí ÚP a výkresovou částí dokumentace ÚP Moutnice. Smyslem doplnění podmínky 
je předcházet potenciálním snahám realizovat „dům za domem“, resp. systém kobercové zástavby. 

 

Ad 11) – podmínka zachování stávající prostupnosti navazujícího území je obecným principem  

 

Ad 13) – Požadavek ze ZÚR JmK na vymezení krajského cyklistického koridoru byl v území 
prověřen, trasa byla zakreslena 

 
D.2 Technická infrastruktura 
 

Ad2) Zásobování pitnou vodou - podmínka je doplněna pro upřesnění možností napojení. 
Návrh zásobení pitnou vodou  - návrhová plocha Z12(a, b): 
Stávající systém zásobení obyvatelstva pitnou vodou zůstane zachován, i nadále bude obec 
zásobena  z  veřejné rozvodné vodovodní sítě, Systém je vhodné podle potřeby provozní 
stability zaokruhovat . to je smyslem doplnění slov „respektive jejich propojení“. 
 

V návrhu Změny č. 1v ÚP se uvažuje pouze se zásobením nově navržených ploch  pro bydlení 
v rodinných domech (plocha Z12a, b), ostatní navržené plochy nemají nároky na potřebu pitné 
vody. Na této zastavitelné ploše  se uvažuje  s umístěním cca  30  rodinných domů, nárůst počtu 
obyvatel lze předpokládat 105 osob (3,5 osob na 1 RD). Návrhová plocha bude zásobena 
z nově navrženého úseku  rozvodné vodovodní sítě. 
 

Potřeba	 vody	 je	 stanovena	 s	 přihlédnutím	 k	 předpokládanému	 počtu	 obyvatel.	 Podle	 přílohy	 č.	 12	
k	vyhlášce	č.	428/2001	Sb.,	v	platném	znění,	činí	směrná	roční	potřeba	vody	na	1	obyvatele	bytu:	
Na	jednoho	obyvatele	bytu	s	tekoucí	teplou	vodou	(na	kohoutku)	35	m3/rok,	tj.	96	l/os/den	(+	1	m3/rok	
u	obyvatele	v	RD)	,	celkem	36	m3/rok	
 

Bytový			fond	
Návrhový		počet	obyvatel			:	105	x	36	m3/rok	=		3.780		m3/rok	(	10,36	m3/den)	
(pol.	3	.		–	na	1	obyvatele	bytu	s	tekoucí	teplou	vodou	za	rok	)	

Roční potřeba celkem Qr  105 osob x 36     =    3.780 m3 
Roční potřeba celkem Qr  3.780 : 105 : 365    =   98,63 l /os/den 
Průměrná denní potřeba Qd:  3.780 m3: 365    =  10,36 m3  
Průměrná denní potřeba Qd:  10,36  : 24 : 3600    =  0,112 l/s  
Maximální denní potřeba Qdmax = Qd x  kd = 0,112 x 1,35  =  0,151 l/s 
Koeficient denní nerovnoměrnosti  kd =1,35 (  500-2000 obyv.) 



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

 

* ZMĚNA č.1 ÚP MOUTNICE - BLOK II – ODŮVODNĚNÍ * 
Stránka č. 11 

Průměrná hodinová potřeba Qh  = 10,36 : 24    =   0,43 m3  
Maximální	hodinová	potřeba	Qhmax	=	Qdmax		x		kh	=	0,151		x	1,8	=			 	 0,27	l/s	
 

Vypočtená	potřeba	vody	bude	pokryta	ze	skupinového	vodovodu.	Stávající	vodní	zdroj	kapacitně	vyhoví	
vypočtené	potřebě	vody.	
	

Tlakové	poměry	vodovodu	:	
	

Posouzení	maximálního	hydrostatického	tlaku		:	

Max. hladina ve vodojemu Sokolnice       250,0 m n.m. 
Nejníže položená oblast obytné zástavby    198,0 m n.m. 
Maximální hydrostatický tlak      52,0 MPa 
Hydrostatický tlak nepřesahuje 60 m vodního sloupce – vyhovuje.  
	
Posouzení	minimálního	hydrodynamického	tlaku		:	

Min. hladina ve vodojemu Sokolnice     245,00 m n.m. 
Nejvýše položená oblast obytné zástavby …   200,00 m n.m. 
Rezerva na tlakové ztráty      5,0 m  
Minimální hydrodynamický tlak  …   40,0 MPa 
Hydrostatický tlak v návrhové zástavbě  přesahuje 15 m vodního sloupce – vyhovuje.  
 
Požadavky na potřebu požární vody : 
 

Platí  ustanovení  ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb .Norma platí  od června 2003 a 
nahrazuje ČSN 73 0873 z října 1995 a sjednocuje pojmy s ČSN EN 671 část 1-3 
(harmonizovaná norma pro hadicové systémy). Vybudovaný vodovod lze využít k odběrům 
vody pro hašení. Hydranty se osazují na vodovodní potrubí, jehož nejmenší jmenovitou světlost 
DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu po připojení 
mobilní techniky stanoví tabulka 2 normy. Pro výše uvedený příklad rodinného domu nebo 
nevýrobního objektu je min. dimenze potrubí DN 80, odběr Q = 4 l.s-1 pro doporučenou 
rychlost v = 0,8 m.s-1, odběr Q=7,5 l.s-1 pro doporučenou rychlost v=1,5 m.s-1 . Navržený 
rozvod u plocy Z12(a, b). Bude vyhovovat  těmto požadavkům na pokrytí požární potřeby 

 
 

Ad3) Odvádění a čištění odpadních vod 

Odkanalizování, čištění odpadních vod  
Stávající koncepce odkanalizování zůstane zachována. V obci Moutnice je vybudována jednotná 
kanalizace včetně ČOV. Dimenze stok je DN 300 až DN 600. Kapacita trubních úsek.ů i ČOV je 
dostatečná i pro rozvojové plochy, pokud bude dodržena vyhláška č. 501/2006 Sb, v pozdějším 
znění, regulující odtoky srážkových vod z území. 

 

Plochu Z12 (a, b) bude možno napojit  navrženým úsekem jednotné kanalizace se zaústěním 
na nedalekou ČOV.  
 

Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě pitné vody, uvedenou v kapitole  
Zásobování vodou 
 

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají  pouze vody charakteru  domovních  
splašků. Jejich  množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10  podle výpočtu potřeby 
vody z předešlé kapitoly.   
 

                    Qd  =     10,36 m3/d  
 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva : 
 EO g.d-1 / 1 EO Koef.  kg.d-1 t.rok-1 

BSK5 105 60 0,9 5,67 2,07 

CHSK 105 120 0,9 11,34 4,14 
Ncelk 105 55 0,9 5,20 1,90 

Ncelk 105 11 0,9 1,04 0,38 
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Pcelk. 105 2,5 0,9 0,24 0,09 

 
Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  : 
 5,67kg   BSK5 :  10,36 m3 OV =  547 mg / l 

Toto znečištění překročuje  bude likvidováno na stávající ČOV Moutnice 
 

Množství dešťových odpadních vod : 
Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu : 
 

    Q = Ki  . F . i     -  Plocha povodí  F (25 ha) 
    Q = 0,20. 25 . 120   -  Koeficient odtoku Ki - 0,20 
    Q =   600 l/s =  0,60 m3/s  - Intenzita deště  i (120 l/s/ha) 
    0,60  x 60  sec x 15 =  540 m3 za 15 min.déšť při P = 2 
 

Dešťové vody budou v co největší míře zadržovány a vsakovány na jednotlivých plochách 
parcel RD,  přebytek dešťových vod z komunikace bude zasakován do přilehlé zatravněné 
plochy kolem komunikace,  případně v minimálním množství veden na ČOV. 
 

V souvislosti s návrhem ploch Z12 (a, b) je řešena interakce k okolním plochám, plocha Z8 (a Z9) 
bude napojena z koridoru, procházející plochami Z12(a, b). 
 

Ad4) Zásobování plynem - podmínka je doplněna pro upřesnění možností napojení. 
 

Ad5) Zásobování elektrickou energií - podmínka je doplněna pro upřesnění potřeby souladu 
s koncepcí ÚP. 
Ad6) Elektronická komunikace – podmínka je doplněna z důvodu možnosti účelného rozšíření sítě 
při rozvoji urbanizace 
Ad7) Dálkovody – V ÚP byl koridor vymezen územní rezervou; v souladu se ZÚR JmK (a PÚR ČR) 
je vymezen formou návrhu průhledného koridoru a veřejně prospěšné stavby. 

 

Podmínky využití plochy koridoru TED 01 Vycházejí z legislativou daných ochranných podmínek 
dálkovodu. 
Koridor je vymezován jako strategická energetická stavba nadnárodního významu. Poloha koridoru 
byla vymezena na základě PÚR ČR  a byla zpřesněna v ZŮR JMK. Šířka koridoru byla dohodnuta 
JmK s oprávněným investorem. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, nad kterými 
je koridor vymezen, je omezen ve smyslu ochrany priority stavby, pro kterou je koridor vymezen, 
zák. č. 189/1999 Sb. a ČSN 650204. V rámci změny č. 1 ÚP Moutnice dochází ke zpřesnění koridoru 
ropovodu DV1 pro zdvojení potrubí k ropovodu Družba dle č. (227) Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, a to na základě konzultace se správcem ropovodu Družba, společností MERO 
ČR, a.s., jež je oprávněným investorem dle § 23a stavebního zákona. Konzultace proběhla dne 18. 7. 
2019 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu. 
Oproti ZÚR JMK je šíře koridoru zužována ze 400 m na 200 m, tj. 100 m na každou stranu od osy 
stávající linie ropovodu Družba. Šířkové parametry zúžení vycházejí z obdobných zdvojení řešených 
společností MERO, prostorových požadavků na umístění ropovodu, doprovodného optického kabelu, 
katodové ochrany vycházejících z ČSN a ochranného pásma. Metodické doporučení Ministerstva pro 
místní rozvoj Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu 
(2017), kap. 3.1, uvádí, že minimální šířka koridoru by měla být alespoň v rozsahu budoucího 
ochranného pásma. Ochranné pásmo zdvojeného ropovodu Družba bude 150 m, dle § 3, odst. (3) 
zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ovšem ochranné pásmo stávajícího ropovodu 
Družba je 300 m, a to dle přechodných ustanovení zákona č. 161/2013 Sb., koridor je tak vymezován 
ve stávajícím ochranném pásmu. 

 

Ad9) Podmínky umisťování sítí a objektů technické infrastruktury: –  ve 4. Odrážce je text upřesněn 
pro jednoznačnost podmínky, je takto vyzvednuta koordinační činnost dějů v ÚP. 

 
 

D.3 Občanské vybavení – o v závorce uvedený text je doplněna podmínka souladu s koncepcí 
ÚP z důvodu jednoznačnosti a šíře podmínky. 
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E. Koncepce uspořádání krajiny , včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické 
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 
 
Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
 

2) Vymezení a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch 
 

Koncepce řešení územního plánu vymezuje plochy změn v krajině -  rozvojové plochy, které nejsou 
vymezeny jako zastavitelné:  
Změnou č. 1 jsou v rámci dílčích změn vymezeny přírodní plochy  
- K12, K13 v rámci řešení prostoru lokality Z5, které sledují využití potenciálu místa na přechodu do 
volné krajiny a respektování zeleně u Moutnického potoka, která tvoři izolační zeleň mezi obytnou 
zástavbou lokality Z5 a prostorem hřiště, 
 

3) Územní systém ekologické stability 
Dílčí část regionálního biokoridoru RK 1511 je zakreslena ve vydaném ÚP, Změnou č. 1 je 
aktualizováno označení v souladu se ZÚR JmK – viz 1. Odrážka v kapitole E bod 3). 
- LBC 6 – vymezená plocha K14 na JZ okraji k.ú. má za cíl posílení ÚSES a zvýšení biodiverzity, 
oživení krajiny  - přírodní prvek s  vodním prvkem. Provázanost LBC 6 na prvky ÚSES je dále nutno 
řešit na sousedním k.ú. Nikolčice. 
V odrážkách 2. a 5. je doplněno nově navržené LBC6, které tvoří doplnění ÚSES – viz kap. II/13.  

 

*** 
 

F.1 Podmínky využití ploch ÚP Moutnice 
 

Podmínky pro využití všech ploch s rozdílným způsobem využití ÚP Moutnice : 
 

- novostavby v rámci stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití (stav) – doplnění podmínky 
podporuje regulativ zamezení výstavby „domu za domem“. 
 
F.2 Podmínky využití ploch dle typů ploch s rozdílným způsobem využití, 
  prostorové regulace 
 

Stanovují se následující podmínky využití ploch dle typů ploch s rozdílným způsobem využití: 
 

1) Plochy bydlení venkovského typu (BV) 
Doplnění podmínek sleduje cíl ochrany hodnot zástavby sídla a regulaci a omezení možnosti 
realizace přehuštěných a strukturálně  cizorodých typů zástavby, 
2) Plochy smíšené obytné (SO) 

Doplnění podmínek sleduje cíl ochrany hodnot zástavby sídla a regulaci a omezení možnosti 
realizace přehuštěných a strukturálně  cizorodých typů zástavby. 
13) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ) 
Interakční prvky byly doplněny, jsou skladebnou součástí ÚSES podle metodiky, ovšem 
z hlediska legislativy např. pro VPS nebo VPO definovány nejsou, je proto třeba je odlišit od 
vlastního ÚSES. 
14) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZI) 
Interakční prvky byly doplněny, jsou skladebnou součástí ÚSES podle metodiky, ovšem 
z hlediska legislativy např. pro VPS nebo VPO definovány nejsou, je proto třeba je odlišit od 
vlastního ÚSES. 
16) Plochy veřejných prostranství (U) 
Doplnění přípustných využití o cyklostezky sleduje cíl posílení tohoto druhu dopravy v souladu 
s nadřazenou ÚP dokumentací, 
Doplnění podmínečně přípustných využití doplňuje interakční prvky, které nejsou legislativní 
součástí ÚSES. 
20) Plochy přírodní (NP) 
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Doplnění podmínečně přípustných využití doplňuje interakční prvky, které nejsou legislativní 
součástí ÚSES. 

 
F.3  Zastavitelné plochy - stanovení podmínek jejich využití: 
 

Změnou č. 1 se napravuje nesoulad textové a grafické části a plocha „Z10“, která v ÚP byla následně 
nahrazena plochou „P1“ takto neexistuje, je proto řádek s její identifikací vypuštěn. 
 

 Doplněna je Změnou č. 1 navržená lokalita Z12(a, b) a podmínky pro její využití v souladu se 
systémem regulací v ÚP Moutnice. 
 

Výčet prvků regulačního plánu pro lokality Z12(a, b)  s odůvodněním jejich vymezení 
 

Prvek regulace Odůvodnění vymezení 
Uliční čára  Významný prvek pro koncepci využití lokality, její strukturu a 

kompozici, jako nedílnou součást hodnot území sídla 
Parkování a odstavování 
vozidel  

Požadavek je multioborový, z hlediska ÚP jde o provozní harmonické 
podmínky a uživatelsko-estetické vztahy v lokalitě 

Předsunutá garáž před 
uliční čáru 

Předsunuté garáže by měly za následek významnou změnu koncepce 
zastavění a snížení rázu, přehlednosti a hodnot prostoru lokality, 
zmenšení prostoru veřejného prostranství  

Hloubka zástavby Významný jednotící prvek pro koncepci využití lokality, její strukturu a 
kompozici, jako nedílnou součást hodnot území sídla 

Tvar střechy „Střešní krajina“ spoluvytváří harmonickou strukturu zástavby 
v interakci s hodnotami stávající obytné zástavby sídla; regulace 
sleduje harmonizaci stávající a nové struktury a ráz zástavby 

Orientace střechy 
Sklon střechy 
Podlažnost Podlažnost je takto pro RD maximální ze znění stavebního zákona; 

regulace výškové hladina zástavby je významným nástrojem pro 
zajištění kompoziční harmonie ve formování sídla 

Způsob zastavění Charakter zástavby takto v podstatě není regulován, není to v dané 
poloze a při nové zástavbě v souladu s ostatními nastavenými 
parametry účelné, je ovšem nutné dodržet stanovenou uliční čáru 

zařízení napojení tech. 
infrastruktury 

Regulace umístění prvků je nezbytné z hlediska harmonizace zástavby 
nově vznikajícího obytného souboru; významně ovlivňuje vztahy ve 
veřejném prostranství a v sousedských vztazích, chrání veřejné 
prostranství před živelným znehodnocením prvky tech. infrastruktury 

Oplocení před domy 
v uličním prostoru na 
hranici mezi jednotlivými 
pozemky RD od hrany 
komunikace po průčelí 
RD.  
Uliční prostor je dán 
veřejným prostranstvím, 
vymezeným uličními 
čarami 

Charakter a výška oplocení významně spoluvytváří kompozici prostoru 
funkčními vztahy a legislativou určeného veřejného prostranství, jeho 
harmonii a sousedské vztahy včetně vytvářením podmínek pro 
pospolitost a omezení izolacionistických tendencí v prostoru ulice 
(odcizení) 
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Prvek regulace Odůvodnění vymezení 
Oplocení mezi domy od 
průčelí po povolenou 
hloubku zástavby 

Smyslem umožnění je zajištění možnosti vytvoření intimity v nejbližším 
okolí domu a odclonění s cílem zajištění soukromí 

Oplocení za domy Oplocení za domy  v uvedené formě spoluvytváří podmínky komunikace 
v  bezprostředních sousedských vztazích, je v nastavené regulaci 
významné pro podporu pospolitosti a omezení izolacionalizmu - 
odcizení 

vikýře Prvky prosvětlení podkroví je nezbytné regulovat z hlediska hmotového 
působení; mohou významně ovlivnit celkový ráz zástavby lokality, její 
měřítko; např. rozměrné vikýře, popř. vikýře, propojené v úrovni 
fasády mohou opticky vytvářet další nadzemí podlaží a znehodnocovat 
strukturu a ráz zástavby 

Střešní okna Střešní okna se v kompozici staveb výrazně neuplatňují  
 
Podmínka, uvedená jako (6): je ve výroku uvedena z požadavku DO (ORD KrÚ JmK a pokynu 
pořizovatele na zapracování; tato podmínka je však již součástí výroku vydaného ÚP – viz kap. 
D.1/7). Takto je tedy uvedena duplicitně. 
 
F.4  Plochy přestavby - stanovení podmínek jejich využití: 
 
Vypuštěny jsou v ÚP vymezené tzv. přestavbové plochy, nacházejí se ve stabilizované obytné zástavbě RD 
venkovského typu, vymezení není účelné;  dvě z nich byly využity pro zahuštění obytné zástavby. – viz též 
kap. C3. Takovýto způsob vymezení ploch přestavby ve stabilizovaném urbanizovaném území neodpovídá 
smyslu územního plánování, může být kontroverzní a kontraproduktivní pro vývoj ve stabilizovaném území. 
 

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

Územní plán vymezuje: veřejně prospěšné stavby  

– dopravní infrastruktura: 
označení Odůvodnění vymezení 

VD6 stavba dopravní infrastruktury v ploše Z12(a, b)  zajišťuje obsluhu nově vymezené plochy pro bydlení 

VD7 stavba cyklotrasy s částí cyklostezky Moutnice-Těšany zajišťuje bezkolizní bezpečné cyklo-propojení 
sousedních obcí Moutnice a Těšany a navazuje na centrum Moutnic a na síť cyklotras v území obce, jedná 
se o jediné přímočaré a přehledné možné zajištění průchodnosti území v souladu s jeho rozvojovým 
potenciálem; řešení bylo dohodnuto z výsledku projednávání Změny č. 1 ÚP Moutnice 

– technická infrastruktura: 
označení Odůvodnění vymezení 

VT4 stavba pro rozšíření technické infrastruktury při lokalitě Z8 a Z12(a, b)  zajišťuje obsluhu nově vymezené 
plochy pro bydlení, zároveň zajišťuje technickou obsluhu návrhových ploch Z8 a Z9, vymezených ÚP 
Moutnice, zejména odkanalizování 

VT5 Stavba – přípolož ropovodu Družba TED 01vychází z dlouhodobě sledované koncepce posílení 
energetické stability, je požadován nadřazenou ÚP dokumentací PÚR ČR a ZÚR JmK 

 
H.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s 
uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a 
případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 

 
Úprava názvu kapitoly vychází z nového znění vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl.č. 13/2018 Sb. 
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J. Údaje o počtu listů Změny č. 1 územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 
 

Obsah ÚP Moutnice  tvoří: 
A. Textová část – ............ listů 
B. Grafická část – 4 výkresy: 
I/1 Výkres základního členění území      1:5000 
I/2 Hlavní výkres          1:5000 
I/2A Hlavní výkres  - detail lokality Z12 (a, b)     1:2000 
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:5000 
 

K. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek 
pro jeho prověření 
 
Ad R1 – identifikace koridoru v souladu se ZÚR JmK 
Ad R3 – územní rezerva je zrušena z důvodu vymezení plochy návrhem v souladu s PÚR ČR a ZÚR JmK 
R4 – vymezení koridoru zároveň vymezuje koncepci budoucího možného využití prostoru k propojení významných 
stávajících urbanizačních koridorů v souladu s charakterem zástavby a hodnotami obce, zamezuje spekulacím o možné 
kobercová zástavbě prostoru. Plocha rezervy R4 je tvořena plochami zemědělskými (NZ), 
R5, R6 – vymezení ploch sleduje koncepční propojení významných urbanistických linií obce do smysluplného celku – 
viz výš „R4“. Plocha rezervy R5 je tvořena plochami zemědělskými (NZ), plocha rezervy R6 je tvořena plochami 
zemědělskými (NZ) a zčásti plochami zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ), které jsou součástí vymezeného zastavěného 
území. 
 
L. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 
 

S ohledem na podmínky, stanovené vydaným regulačním plánem, a dále posouzení podmínek a vývoj v lokalitě, jakož i 
doporučení samosprávy, byla podmínka dohody o parcelaci zrušena z důvodu odblokování případného marginálního 
vlastníka pozemku v lokalitě. 
 

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

 Potřeba regulačního plánu pro lokalitu Z5 byla vyhodnocena s tím, že RP je i nadále 
nezbytný pro zajištění využití lokality v souladu s koncepcí ÚP, k zamezení cizorodým, nebo 
přehuštěným typům zástavby. Jedná se o účinný nástroj pro rozvoj hodnot širšího dotčeného 
prostoru. Regulační plán pro lokalitu Z5 nabyl účinnosti 29.9.2016, bude změnou č.1 regulačního 
plánu uveden do souladu s ÚP Moutnice po jeho  změně č.1.  
Podmínka dohody o parcelaci byla po zvážení podmínek lokality vypuštěna. 
 

O. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
 

Doplnění odkazu sjednocuje nejasnost mezi texty této kapitoly výroku a kapitolou C.1.3/3)/b. 
 

P. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 
 

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

*** 
 

II/9. 
 

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

Návrhové plochy ÚP pro rozvoj bydlení jsou z  části využity – lok. Z1 (40%), Z2 (20%). Z3 
(100%). Plocha Z4 (pro 2 RD + 1 podmíněno přeložkou TS) a Z6 (pro 2 RD po  stranách silnice 
na konci obce) využity dosud nebyly. Plocha Z5 má zpracován regulační plán, dosud nebyla 
naplněna dohoda o parcelaci (která je touto změnou zrušena z důvodu, aby využití lokality nemohl 
blokovat marginální vlastník), obec postupně vykupuje pozemky pro veřejná prostranství. 
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Vymezení ploch Z12(a, b) má kumulativní význam: otevřít záhumenní frontu pro možnost 
oboustranné zástavby (východní fronta v zahradách za stávající obytnou zástavbou) a zároveň 
umožní řešení technické obsluhy v ÚP Moutnice vymezených ploch pro občanskou vybavenost  (Z8) 
a výrobu (Z9). Z urbanistického hlediska se jedná o harmonické uspořádání, vhodně prostorově a 
dopravně navazující na stávající stabilizovanou sídelní strukturu, naplňuje požadavky, vyplývající 
z požadavků § 18 a §19 písm. a) až i SZ. 
  

*** 
 
 

II/10 
 

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

 
 

Změna č. 1 ÚP má dílčí vliv na podmínky širších vztahů v území – jedná se o severní lokaci koridoru 
RDS 21 v ÚP a v koordinaci s řešením téhož na k.ú. Těšany jeho částečné zúžení ve V- části k.ú. 
Moutnice, dále se zlepšuje prostupnost pro bezpečnou cyklistickou dopravu k sousední obci Těšany. 
 

Prověřen, respektován a jednoznačně vymezen je územím procházející krajský cyklistický koridor 
Blučina – Klobouky u Brna – Mutěnice – Hodonín (viz výkres I/2 a II/1) 
Ostatní podmínky se nemění, 
 

Změna č. 1 ÚP Moutnice: 
 - nezasahuje do postavení obce v sídelní struktuře, 

- nezasahuje do stabilizované dopravní a technické infrastruktury, respektuje    
koridor pro rozvoj energetiky – koridor zdvojení ropovodu Družba TED01  

- nezasahuje do ploch vymezených ÚSES, zčásti mění kódové označení v souladu   
s požadavky, vyplývajícími ze ZÚR JMK, 

*** 
 
 

II/11  
 

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
 

Dílčí změna Požadavek ze Zadání ZM1 Odůvodnění zapracování dílčí změny  

1.1 prověřit možnosti u lokality Z5: 
 - změny rozlohy  
 
 
- rozdělení na etapy podle možností 
odkanalizování,  
- umístění obratiště  do jiné lokace 
severně od navrhované obslužné 
komunikace tak, aby nebyla 
zmenšena plocha zeleně u potoka  
- úpravu podmínek pro změnu 
v území - prověřit možnost zrušení 
podmínění změn v tomto území 
uzavřením dohody o parcelaci, 
prověřit možnost zrušení 
podmínění změn vydáním RP 
- prověřit možnost zajištění 
prostupnosti území při jižním okraji 
lokality Z5 formou pěších případně 
cyklistických tras včetně 
doprovodné zeleně 

- V lokalitě Z5 byla aktuálně změněna rozloha řešené 
lokality s ohledem na prověření regulačním plánem, který 
s pozemky po levé straně vodního toku pro obytnou zástavbu 
zčásti neuvažoval 
- etapizaci není účelné s ohledem a rozsah lokality a poměry 
v území stanovit 
- obratiště  a umístění parkoviště bude prověřeno a 
provedeno změnou RP 
 
 
- dohoda o parcelaci je zrušena s ohledem na zrušení 
podmínky, z důvodu, aby nemohl vlastník marginálního 
pozemku blokovat využití lokality 
 
 
 
- jižně v souběhu s Moutnickým potokem je prověřena a 
navržena cyklotrasa a část cyklostezky s pokračováním 
k hranici s k.ů. Těšany, zčásti je nezbytné z důvodu 
stísněných poměrů prověřit v dalších stupních možnost 
řešení na pozemcích soukromých vlastníků, nebo na 
pozemku vodoteče 
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Dílčí změna Požadavek ze Zadání ZM1 Odůvodnění zapracování dílčí změny  

1.2 prověřit možnost vytvoření 
rozvojové plochy pro budoucí 
urbanizaci záhumení fronty lokalita 
1.3 včetně vedení koridoru,  pro 
možnost výstavby tech.. sítí pro 
výrobní zónu SZ od obce, stanovit 
lokalitu 1.3 jako lokalitu s prvky 
RP 

Lokalita byla vymezena ve stopě a trase, naplňující potenciál 
prostoru.  Koridor pro napojení lokalit Z8 a Z9 byl dále 
vymezen v souběhu se silnicí II/380 formou plochy pro 
technickou infrastrukturu včetně vymezení nápojného bodu 
pro napojení lokalit občanské vybavenosti a smíšené výroby 
na tech.sítě. 
Regulační prvky pro plochu Z12 byly vymezeny v rozsahu, 
potřebném pro kontrolovaný, řízený rozvoj zástavby lokality 

1.3 v lokalitě 1.2 prověřit možnost 
vymezení územní rezervy pro 
obytné funkce se středovým 
vedením koridoru pro dopravní a 
tech. infrastrukturu s možností 
oboustranného obestavění 

 Vymezená územní rezerva pro obytnou zástavbu, propojení 
části Rozařín s paralelní ulicovnou strukturou, zaokruhující 
urbanistický prostor a zajišťující prostupnost nese potenciál 
harmonického budoucího rozvoje obce v souladu 
s harmonickým utvářením prostoru sídla. Samostané 
vymezení obslužného koridordoru zároveň vymezuje 
urbanistickou koncepci záměru 

1.4 prověřit možnost změny využití 
území na JZ okraji k.ú. Moutnice 
při hranici s k.ú. Nikolčice  pro 
ovocný sad,  krajinnou zeleň, 
případně mokřad 

Ovocný sad je realizován, není předmětem změny, vymezena 
je plocha přírodní – LBC 6, umožňující realizaci mokřadu, 
zvýšení biodiverzity. Návrh vymezení LBC je podpořeno 
posudkem soudního znalce v oboru ÚSES – viz příl. kap. 
II/13 

Požadavek 
Zadání 

Zajištění souladu s nadřazenou 
dokumentací PÚR ČR A ZÚR 
JMK 

Jsou respektovány a vymezeny plochy a koridory podle 
požadavků PÚR ČR a (ZÚR JmK) viz kap. II/2, m.j. koridor 
DV1 – (TED01 , RDS21 a krajský cyklistický koridor) 

Požadavek 
Zadání 

- Aktualizace ÚP podle požadavků, 
vyplývajících z  ÚR ČR ve znění 
poslední Aktualizace (č. 3), ZÚR 
JmK, aktualizace vyplývající 
z ÚAP ORP Židlochovice,  
- prověření a aktualizace 
zastavěného území obce,  
 
 
- koordinace ÚP Moutnice s ÚP 
okolních obcí  

 PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1, ÚAP , ZÚR JmK 
a ostatní ÚTP byly vyhodnoceny, požadavky a změny byly 
převzaty do výkresové i textové části Změny č. 1 ÚP. a 
ostatní ÚTP byly vyhodnoceny a změny byly převzaty do 
výkresové i textové části Změny č. 1 ÚP. 
- Zastavěné území bylo aktualizováno podle údajů CUZK – 
vfk data, do výkresů výroku je ZÚ zakresleno v rozsahu 
změn, celé zast. ůzemí je zakresleno v koordinačním 
výkrese. 
- Byl vytvořen výkres širších vztahů, který ukazuje 
koordinaci vybraných složek ÚP, přesahujících hranice k.ú. 
Moutnice 

Požadavek 
Zadání 

Požadavky, vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů 

Jsou naplněny ve vydaném ÚP, dílčí změny podmínky 
respektují a rozvíjejí hodnoty sídla v souladu s limity a 
požadavky veřejné správy. vyhodnoceny a zapracovány byly 
požadavky oprávněného investora (TED 01) 

Kap.B.3. 
Zadání 

Prověřit u všech ploch územních 
rezerv možnost umisťování 
dočasných staveb, budou-li plochy či 
koridory územních rezerv 
vymezovány 

Z důvodu ochrany potenciálu územních rezerv jsou na 
vymezených plochách podmíněně přípustné stavby 
dočasného charakteru pro zemědělství, neohrožující možné 
budoucí využití pro stanovený účel vymezené rezervy – viz 
kap. K 

Kap.C.3. 
Zadání 

vymezovat VPS, VPO na postup dle 
§170 pouze tam, kde umístění 
v koridoru či ploše lze dostatečně 
odůvodnit 

VD6 - je navržena pro obsluhu lokality bydlení Z12  (a, b,) 
v souladu s vymezenou koncepcí využití prostoru pro 
bydlení 
VD7 – je navržena v nezbytném rozsahu pro zajištění 
průchodnosti cyklotrasy v souladu s koncepcí prostupnosti 
katastru území obce Moutnice pro cyklistickou dopravu; 
z hlediska přehledného a přímočarého napojení jde o jediné 
možné řešení, bylo takto dohodnuto 
VT4 - řeší v nezbytném rozsahu propojení staveb tech. 
infrastruktury s cílem zaokruhovány systému 
VT5 – přípolož ropovodu Družby vychází z požadavku PÚR 
ČR  a oprávněného investora, vymezení je formou 
průhledného koridoru, který umožňuje ve využití území 
funkční interakce  
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Dílčí změna Požadavek ze Zadání ZM1 Odůvodnění zapracování dílčí změny  

Kap. 
A3/1/i 
Zadání  

zapracovat do ÚPD protierozní 
opatření a takové podmínky pro ně 
vč. etapizace, která budou mít za 
následek snížení erozní ohroženosti 
území např. systémy větrolamů, 
protierozních meze, travnaté porosty, 
ÚSES 

ÚSES byl doplněn v rámci řešení dílčí změny 1.4, byly 
prověřeny širší vztahy ÚSES, na J-okraji k.ú. Moutnice 
chybí provázavost na ÚSES v k.ú. Nikolčice, kde je nutno 
propojení dořešit. 
Systém protierozních opatření byl konzultován s pověřeným 
zastupitelem; v obci proběhly KPÚ, kde byla tato 
problematika komplexně řešena, žádné územně technické 
podklady pro zapracování nejsou k dispozici, stejně jako 
plochy pro případné výsadby nebo terenní úpravy 

 

*** 
 

II/12  
 

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

 

Nejsou. 
 

*** 
 

II/13  
 

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

 

Změna č. 1 mění rozsah záborů, 1 položka je navrácena do ZPF, 2 položky se týkají změny návrhu 
funkčního využití – položky č. 32, 33 (zeleň). 
 

1.   ZPF, VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZÁBORŮ 
 

Mění se: 
PŘEHLED LOKALIT, NAVRŽENÝCH PRO ZÁSTAVBU (URBANIZACI) 
označení odpovídá zákresu ve výkrese vyhodnocení potenciálních záborů ZPF v měř.  1 : 5 000 (č. 2c) 

VYZNAČENY A VYHODNOCENY JSOU PLOCHY obvykle od 0,1 ha Vyhodnocení je upraveno v rozsahu provedených 
dílčích změn ÚP Moutnice 
 

Číslo 
loka- 
lity 

 
Funkční využití 

 
Plocha 
(ha) 

 
Zastavěné 
území 

 
Kultura 
 

 
BPEJ 
 

Stupně 
tříd 
ochrany 

z toho 
zábor 
pův. 
ÚP*)  
(ha) 

z toho zábor 
nový návrh 
(ha) 

   uvnitř mimo      
5 Bydlení 

venkovského typu, 
veř. Prostranství 

Z5 

1,49 - x Orná p. 
zahrady 

2.06.00 
0.61.00 

II 
II 

0,12 Zmenšení 
záboru 

z návrhu ÚP o 
lokalitu č. 31 

14 
 

bydlení 
venkovského typu, 

veř. prostranství 

1,7 - x Orná p. 2.01.00 I 
 

0 2,9 
1,2 x - Zahrady 

 

Zábor půdy ze ZPF pro plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné - plochy změn v krajině: 

 

Číslo 
loka- 
lity 

 
Funkční využití 

 
Plocha 
(ha) 

 
Zastavěné 
území 

 
Kultura 
 

 
BPEJ 
 

Stupně 
tříd 
ochrany 

z toho zábor 
pův. ÚP*)  
(ha) 

   uvnitř mimo     
31 

 
Plocha veřejné 

zeleně K13 
0,3 - x zahrady 0.61.00 II Stávající zahrady, 

v ÚP navrženo 
k urbanizaci, návrat 

do ZPF 
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Číslo 
loka- 
lity 

 
Funkční využití 

 
Plocha 
(ha) 

 
Zastavěné 
území 

 
Kultura 
 

 
BPEJ 
 

Stupně 
tříd 
ochrany 

z toho zábor 
pův. ÚP*)  
(ha) 

32 Plocha veřejné 
zeleně K12 

0,25 - x orná 2.06.00 II Orná, deponie zeminy 

33 Plocha ÚSES  
 LBC 6 

1,1 - x orná 0.05.01 II - 

1,9 - x orná 0.06.00 II 
 

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU: 
 

Lokalita č. 5 –  V ÚP navrženo k urbanizaci (bydlení venkovského typu, veřejná prostranství. 
Změnou č. 1 je plocha pro urbanizaci zmenšena o plochu lokality č. 31, tím vzniklá změna rozsahu 
záboru je uvedena v řádku lokality č. 5. 
 

Lokalita č. 14 – Plocha zahrnuje návrh bydlení venkovského typu s veřejnými prostranstvím a 
plochou pro napojení dopravní a technické infrastruktury pro smíšenou výrobní plochu  a plochu 
občanské vybavenosti, které byly vymezeny v ÚP severně od návrhové plochy, a zároveň prostupnost 
k okolním plochám nezastavěného území v trasách stávajících veřejných prostranství.  
Návrh plochy bydlení v této záhumenní frontě řeší tedy zároveň potřebu rozšíření ploch pro bydlení 
ve struktuře, vhodně navazující na funkčně- prostorové vztahy stabilizovaného území, které vhodně 
dopravně propojuje a zároveň umožňuje efektivní napojení na technickou infrastrukturu, zejména 
ČOV, která se nachází jižně od návrhové plochy. Řešení je takto kumulativně výhodné pro rozvoj 
obce a efektivní, ekonomické řešení napojení tech. sítí a jejich zaokruhovány. Toto řešení je 
z hlediska obce a jejího rozvoje veřejným zájmem. Srovnání s jiným řešením s obdobným 
kumulativním efektem nemá alternativu. 
Rozvoj ploch pro bydlení je odůvodněn velkou mírou využití návrhových ploch ÚP – viz kap.č. II/9 
Odůvodnění Změny č. 1 ÚP. 
 

Lokalita č. 31 – Plocha je ve vydaném ÚP součástí lokality č.5, byla navrhována pro urbanizaci 
s podmínkou prověření regulačním plánem pro bydlení venkovského typu. Prověřením lokality Z5 
vydaným regulačním plánem bylo upuštěno od urbanizace převažující části lokality č. 31 s tím, že 
zde mělo být umístěno obratiště dopravy. Toto obratiště je z lokality č. 31 Změnou č. 1 ÚP vypuštěno 
a řešeno v jiné části lokality 5. Takto je celá lokalita 31 navracena do ZPF s tím, že bude využívána 
jako plocha zeleně. 
 

Lokalita č. 32 – Navazuje na lokalitu č. 5, je tvořena deponií zeminy, která v zázemí sportovně-
rekreačního obecního areálu vytváří dominantní terenní vlnu, využitelnou jako rozhledový bod 
v ploše navrhované veřejné zeleně. Jedná se o neurbanizační charakter využití, 
 

Lokalita č. 33 – v JZ cípu k.ú. Moutnice rozšiřuje vymezený ÚSES o LBC 6, je doplněno na 
stávajícím biokoridoru LBK 3. Návrh vnáší do monotónní převážně zemědělské krajiny zvýšení 
podílu krajinné zeleně a posiluje biodiverzitu. Návrh na plochách soukromého vlastníka supluje 
nedostatečně vymezený ÚSES v komplexních pozemkových úpravách (zejména velikost LBC 2) a 
podporuje návaznost na obdobné ekosystémy RBC 145 Rumunská bažantnice (vymezeno v k.ú. 
Nikolčice). LBC je navrhováno a pro krajinnou zeleň s možností realizací biotopu s mokřadem. 
ÚSES v k.ú. Moutnice je takto posílen s odůvodněním záměru podepřeného posudkem soudního 
znalce. Posílení ÚSES je veřejným zájmem na zajištění ekologické stability území, je v souladu 
s prioritami územního plánování – (posílení biodiverzity, zadržení vody v krajině, omezení ploch 
s vysokou erozní ohrožeností, diverzifikace krajiny). 
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Příloha k odůvodnění lokality č. 33: 
 

Posouzení návrhu změny územního systému ekologické stability v k.ú. Moutnice na pozemcích pana 

Jakuba Hrdličky  
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) tvoří soustava biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, 
účelně rozmístěných v kulturní krajině na základě prostorových a funkčních kritérií. Cílem tvorby ÚSES je 
zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na okolní méně stabilní ekosystémy, podpora 
možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování významných krajinných fenoménů. Při projektování 
územních systémů ekologické stability krajiny v ČR je používán metodický postup, založený na uplatnění pěti 
základních kritérií: rozmanitost potenciálních přírodních ekosystémů, prostorové vztahy ekosystémů v krajině, 
aktuální stav krajiny, prostorové parametry biocenter a biokoridorů, společenské limity a záměry.  

Podkladem pro první tři kritéria jsou výsledky biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém 
pojetí, tj. vymezení biogeografických regionů, typů biochor a skupin typů geobiocénů. Vytváření podmínek pro 
zachování rozmanitosti genofondu je při projektování ÚSES zajištěno tím, že v každém bioregionu je umístěno 
nejméně jedno nadregionální biocentrum, v každém segmentu typu biochory regionální biocentrum, v síti 
lokálních biocenter by měly být zastoupeny všechny hlavní skupiny typů geobiocénů v určité biochoře. 
Reprezentativní biocentra všech hierarchických úrovní je třeba propojit biokoridory.  

Cílem plánování a tvorby ÚSES je zastavit dosavadní nepříznivý trend vývoje ekologické stability a trvale 
zajistit zachování biologické rozmanitosti krajiny. Zákon č.114/l992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje 
ÚSES jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti 
při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s 
orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. 
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků, tvořících jeho základ, 
jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.  
ÚSES je součástí limitů v rámci územního plánování a je chápán jako limitující faktor vývoje společnosti, z 
druhé strany jako významný přírodní zdroj, resp. zajištění vyváženosti energomateriálových toků v krajině, to 
znamená přírodě blízkými způsoby využívání krajiny a snižování zátěže antropických tlaků. Z podpory 
ekologické stability i prostorového působení ekologicky stabilnějších částí krajiny na okolí vyplývá možnost 
pro dosažení trvalé udržitelnosti využívání krajiny a zvyšování biodiverzity v území.  
Tyto premise znamenají, že ÚSES je pro naši krajinu jediným tvůrčím nástrojem, který v krajině pracuje se 
stávajícími ekologicky cennými částmi, které v návrzích (v rámci územního plánování a ochrany přírody) 
propojuje s dalšími potenciálními plochami tak, aby tvořily ucelený systém. Tento ucelený systém se stává 
veřejně prospěšným opatřením (stavební zákon) a je potom i veřejným zájmem.  
Ze zjištěných skutečností v k.ú. Moutnice lze odvodit, že dosud navržený ÚSES není naplněn tak, aby zajistil 
ekologickou stabilitu v dostatečném rozsahu. Komplexní pozemkové úpravy, které byly zpracovány pro k.ú. 
Moutnice nedostatečně zajistily plochy pro ÚSES vzhledem k nedostatku státní nebo obecní půdy.  
Pokud by byla provedena změna územního plánu na pozemku soukromého vlastníka (Jakub Hrdlička) a 
doplněno biocentrum na biokoridoru LBK 3, dojde k významnému zvýšení ekologické stability a biodiverzity. 
Toto biocentrum by podstatně příznivě ovlivnilo a částečně nahradilo nedostatečně velké LBC 2 (výměra 
neodpovídá požadovaným minimálním parametrům) a propojilo biogeograficky obdobné ekosystémy v RBC 
145 Rumunská bažantnice (vymezeno v k.ú. Nikolčice).  
Pro k.ú. Moutnice je tento krok při změně územního plánu v souladu s prioritami územního plánování – 
posílení biodiverzity, zadržení vody v krajině, omezení ploch s vysokou erozní ohrožeností a diverzifikace 
krajiny. 

 

V Brně 23.5.2017  

 
Eliška Zimová, LÖW & spol., s.r.o., soudní znalec pro obor ochrana přírody, autorizovaná projektant ÚSES 
č. autorizace 00645. 

*** 
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II/14  
VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 

Prvek regulace Odůvodnění vymezení 
Uliční čára  Významný prvek pro koncepci využití lokality, její strukturu a kompozici, 

jako nedílnou součást hodnot území sídla 
Parkování a 
odstavování vozidel  

Požadavek je multioborový, z hlediska ÚP jde o provozní harmonické 
podmínky a uživatelsko-estetické vztahy v lokalitě 

Předsunutá garáž před 
uliční čáru 

Předsunuté garáže by měly za následek významnou změnu koncepce 
zastavění a snížení rázu, přehlednosti a hodnot prostoru lokality, 
zmenšení prostoru veřejného prostranství  

Hloubka zástavby Významný jednotící prvek pro koncepci využití lokality, její strukturu 
a kompozici, jako nedílnou součást hodnot území sídla 

Tvar střechy „Střešní krajina“ spoluvytváří harmonickou strukturu zástavby 
v interakci s hodnotami stávající obytné zástavby sídla; regulace sleduje 
harmonizaci stávající a nové struktury a ráz zástavby 

Orientace střechy 
Sklon střechy 
Podlažnost Podlažnost je takto pro RD maximální ze znění stavebního zákona; 

regulace výškové hladina zástavby je významným nástrojem pro zajištění 
kompoziční harmonie ve formování sídla 

Způsob zastavění Charakter zástavby takto v podstatě není regulován, není to v dané 
poloze a při nové zástavbě v souladu s ostatními nastavenými parametry 
účelné, je ovšem nutné dodržet stanovenou uliční čáru 

zařízení napojení tech. 
infrastruktury 

Regulace umístění prvků je nezbytné z hlediska harmonizace zástavby 
nově vznikajícího obytného souboru; významně ovlivňuje vztahy ve 
veřejném prostranství a v sousedských vztazích, chrání veřejné 
prostranství před živelným znehodnocením prvky tech. infrastruktury 

Oplocení před domy 
v uličním prostoru na 
hranici mezi 
jednotlivými pozemky 
RD od hrany 
komunikace po průčelí 
RD.  
Uliční prostor je dán 
veřejným 
prostranstvím, 
vymezeným uličními 
čarami 

Charakter a výška oplocení významně spoluvytváří kompozici prostoru 
funkčními vztahy a legislativou určeného veřejného prostranství, jeho 
harmonii a sousedské vztahy včetně vytvářením podmínek pro pospolitost 
a omezení izolacionistických tendencí v prostoru ulice (odcizení) 
 

Oplocení mezi domy 
od průčelí po 
povolenou hloubku 
zástavby 

Smyslem umožnění je zajištění možnosti vytvoření intimity v nejbližším 
okolí domu a odclonění s cílem zajištění soukromí 

Oplocení za domy Oplocení za domy  v uvedené formě spoluvytváří podmínky komunikace v  
bezprostředních sousedských vztazích, je v nastavené regulaci významné 
pro podporu pospolitosti a omezení izolacionalizmu - odcizení 

vikýře Prvky prosvětlení podkroví je nezbytné regulovat z hlediska hmotového 
působení; mohou významně ovlivnit celkový ráz zástavby lokality, její 
měřítko; např. rozměrné vikýře, popř. vikýře, propojené v úrovni fasády 
mohou opticky vytvářet další nadzemí podlaží a znehodnocovat strukturu 
a ráz zástavby 

Střešní okna Střešní okna se v kompozici staveb výrazně neuplatňují  
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II/15  

 
TEXT ÚP S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT) 

Navržené úpravy textu jsou vyznačeny italikou. Zrušené texty jsou označeny přeškrtnutým textem 
 

Přehled použitých zkratek 
 
ÚP Moutnice Územní plán Moutnice 
 
AV ČR Akademie věd České republiky 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
BP  bezpečnostní pásmo 
BPEJ  bonitované půdně ekologické jednotky 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
DO  Dotčený orgán veřejné správy 
IP  interakční prvek 
JmK (JMK) jihomoravský kraj 
KN  katastr nemovitostí 
KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.  katastrální území 
MěÚ  Městský úřad 
MK  místní komunikace 
OLK  odlučovač lehkých kapalin 
OP  ochranné pásmo 
OP PLZ  ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
parc.č.   parcela číslo 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
STG   skupina typů geobiocénů 
SZ  stavební zákon 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚP  územní plán 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ÚTP  územně technické podklady 
VDJ  vodojem 
VKP  významný krajinný prvek 
ZCHÚ  zvláště chráněná území 
ZÚ  zastavěné území 
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Obec Moutnice 
číslo jednací :..........……………    V Moutnicích dne:……………………… 
 
Zastupitelstvo obce Moutnice příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za použití § 
ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění 
 

v y d á v á 

Územní plán Moutnice  
 

I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 

 A.  Vymezení zastavěného území 
Na území obce je vymezeno zastavěné území. 
Dle §58 odst.1 je na území obce je vymezeno několik zastavěných území vymezených 
polygonálními křivkami : 
- zastavěné území jádra spolu se spojitě navazujícími částmi obce 
- zastavěné území čistírny odpadních vod 
- zastavěné území plochy čerpací stanice pohonných hmot 
- zastavěné území zařízení MERO 
- zastavěné území v areálu bývalé drůbežárny 
Hranice zastavěného území byla vymezena ke dni 30.6.2013. 22.06.2018. 
 
Polygonální křivky jsou vyznačeny v grafické části ÚP. 
 
Zastavěné území je vymezeno ve výkresech: 
Nemění se 
 
B.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
Pojmy užité v textových i grafických částech ÚP Moutnice: 
 
plocha stabilizovaná - dílčí část řešeného území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití 
nebude zásadně měnit, za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace, přestavba území,  
zástavba proluk a zástavba uvnitř stávajících areálů při dodržení podmínek využití plochy 
 

plocha návrhová - dílčí část řešeného území, kde je navržena změna způsobu využití 
 

rozvojové plochy - plochy návrhové 
 

plocha přestavby - zastavěné plochy (v zastavěném území), kde je navržena změna způsobu využití  
 

plocha změn v krajině - plochy mimo zastavěné území obce, navržené ke změně využití 
 

souvisle urbanizovaný celek   – souvisle navazující zástavba zastavěného území a navazujících 
zastavitelných ploch, bez přerušení plochami nezastavěného území 
 

bydlení venkovského typu - bydlení v rodinných domech se zázemím v podobě zpravidla rozsáhlých 
záhumenků a zahrad, umožňující částečné využití pro doprovodné funkce, které s bydlením souvisí a 
nekolidují s ním 
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nadzemní podlaží - každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše  
nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po 
obvodu domu; nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd. včetně podlaží 
ustupujícího  
 

podkroví - přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí 
krovu tradičních typů - zpravidla souměrného zastřešení, typem konstrukcí odrážejícími tradiční 
hodnoty zástavby, umožňujícím funkční využití tohoto prostoru (obvykle v rozmezí 35°až 45°) a 
dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití, nevytváří svým charakterem (např. 
účelovým zvýšením nadezdívek nad obvodovým zdivem, vysokými pultovými vikýři v šířce blízké šíři 
fasády – nad cca 50% , nebo ji výrazně kopírující, navyšující apod.) další vystupující podlaží (nebo 
jeho část) nad posledním plným nadzemním podlažím. Podkrovím není využívaný prostor pod 
pultovou nebo plochou střechou nad posledním plným podlažím.  
 

nápojný bod - bod určený k napojení přilehlé návrhové plochy na veřejnou dopravní  a technickou 
infrastrukturu 
 

nápojná linie - linie určená k napojení přilehlé návrhové plochy na veřejnou dopravní  a technickou 
infrastrukturu 
 

Dům za domem - obytná zástavba, zahušťovaná za uliční frontou např. na protáhlých pozemcích 
formou „druhé řady“apod.; domy v „druhé řadě“ jsou dopravně přístupné závlekem obslužné 
komunikace do hloubky ploch bydlení přes průjezdy domů blíže uliční frontě existujícího, nebo nově 
vymezeného veřejného prostranství, nebo podél nich. Výsledkem je cizorodý charakter a struktura 
utváření sídla, popírající jeho základní hodnoty i ráz. Viz též „sídelní kaše“. Je to nedostatečně 
regulovaný druh suburbanizace, znehodnocující sídlo. 
 

Sídelní kaše – je způsob zástavby „domu za domem“, též způsob výstavby vícebytových RD, které lze 
organizačně a provozně svisle rozdělit na samostatné provozní jednotky charakteru objemem 
menšího RD, tímto je obcházen systém regulativů, jeho část, vztahující se zejména ke struktuře a 
hustotě zástavby. Je tak významně narušen ráz, charakter (struktura) a měřítko zástavby sídla a ve 
svém důsledku jsou takto snižovány hodnoty zástavby sídla 

 

Interakční prvek - je skladebnou částí ÚSES hierarchicky na nejnižší úrovni, nemusí být propojen 
s ostatními skladebnými částmi ÚSES. Jedná se o krajinný segment, který na lokální úrovni 
zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) 
na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Interakční prvky často umožňují trvalou 
existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin 
některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). Mohou to být 
plochy zeleně, jako jsou parky, izolovaná maloplošná chráněná území nebo třeba izolované remízy 
v polích. (AOPK ČR). Interakční prvek není součástí legislativně definovaného ÚSES, nelze pro něj 
plochy vyvlastnit. 
 
Hlavní cíle rozvoje obce  
 

Nemění se 
 
Cíle ochrany a rozvoje hodnot 
Nemění se 
 
Zásady celkové koncepce rozvoje obce 
Nemění se 
 
C.  Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 
C.1 Urbanistická koncepce 
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C.1.0  Urbanistická kompozice 
 

 Stávající urbanistická kompozice sídla a jeho krajiny bude systematicky rozvíjena v souladu 
s jeho hodnotami s cílem jejich zachování a rozvoje, podle kap. B a C.1.1, a vymezením ploch 
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití podle kapitoly F. Budou 
chráněny hodnoty stávající zástavby, zejména prostorové uspořádání, dominanty sídla 
a urbanistická struktura stávající zástavby, která nebude narušována a znehodnocována cizorodými 
strukturami zástavby. 

 
C.1.1  Vymezuje se základní koncepce rozvoje území obce: 
Nemění se 
 
C.1.2 Vymezuje se koncepce ochrany hodnot území obce 
Nemění se 
 
C.1.3 Vymezuje se koncepce plošného uspořádání 
1) Nemění se 
 

2) Nemění se 
 
3) Na plochách s rozdílným způsobem využití se stanovuje: 
 

a) typ plochy  
b) pořadí změn ploch v území  
c) podmínky pro využití ploch, prostorové regulace  

 

ad a) Nemění se 
 
ad b) pořadí změn v území  
V územním plánu se rozdělují plochy z hlediska pořadí změn v území: 

stav - stabilizované plochy:  
Nemění se 
návrh - rozvojové plochy:  
rozvojové plochy, zahrnující území s plánovanými urbanistickými změnami  - zastavitelné plochy 
(ozn.v graf. části  Z1, Z2 ad.) viz kap. C.2, plochy přestavby (ozn.v graf. části  P1, P2 ad.) viz kap. 
C.3 a plochy změn v krajině (ozn.v graf. části  K1, K2 ad.) viz kap. E 
rezerva:  
plochy a koridory územních rezerv (ozn.v graf. části R1- R3 R4, R5, R6) 
 
ad c) podmínky pro využití ploch, prostorové regulace  - vymezeny v kap. F 
Nemění se 
 
C.1.4 Vymezuje se koncepce prostorového uspořádání 
 Nemění se 
 
C.2 Vymezení jednotlivých zastavitelných ploch  
Urbanistická koncepce územního plánu vymezuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako 
zastavitelné: 
- plochy bydlení venkovského typu, plochy veřejných prostranství (Z1, Z2, Z5, Z12a, 
 Z12b) 
- plochy bydlení venkovského typu (Z3, Z4, Z6) 
- plochy smíšené obytné (Z7) 
- plochy občanského vybavení (Z8, Z10) 
- plochy smíšené výrobní (Z9) 
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-  plochy dopravní infrastruktury silniční (Z11) 
 
C.3  Vymezení ploch přestavby  
Koncepce územní plánu vymezuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako plochy přestavby : 
- plochy veřejné infrastruktury (P1) 
- plochy bydlení venkovského typu (P5, P6, P7) 
 
C.4. Vymezení systému sídelní zeleně 
Nemění se 
 
D.  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a 
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 
 
D.1 Dopravní infrastruktura 
1) Nemění se 
 

2) Nemění se 
 

3) Nemění se 
 

4) Nemění se 
 

5) vymezuje se koridor územní rezervy (ozn. v graf. části R1 - RDS 21 dle ZÚR JMK) pro 
silniční obchvat obce na silnici II/380 

 

6) Nemění se 
 

7)  Nemění se 
 

8) Nemění se 
 
9) Návrhové plochy jsou obsluhovány prostřednictvím stávajících místních komunikací a 
místních komunikací, které budou navrhovány v plochách navržených veřejných prostranství 
(navazujících na stávající místní komunikace), budou napojeny na dopravní infrastrukturu v 
nápojných bodech a liniích, vyznačených v grafické části - v hlavním výkresu: 
Plocha Z1 v nápojném bodě 1. 
Plocha Z2 v nápojném bodě 2. 
Plocha Z3 v nápojné linii 4. 
Plocha Z4 v nápojné linii 5. 
Plocha Z5 v nápojném bodě 3. 
Plocha Z6 v nápojných bodech 7,8. 
Plocha Z7 v nápojné linii 6 
Plocha Z8 v nápojném bodě 11 
Plocha Z9 v nápojných bodech 9,10. 
Plocha Z10 v nápojném bodě 11 
Plocha Z12(a, b) v nápojných bodech 12 a 13 
Pozn.: (Zastavitelná plocha Z6 je obsluhována přímým sjezdem na II/380).  
 

Plochy mohou být v souladu se stávajícím urbanistickým uspořádáním a v souladu s koncepcí ÚP 
napojeny i ze stávajícího dopravního systému řešeného území (veřejných prostranství vymezených 
v ÚP). 

 

10)  Dopravní infrastruktura pro obsluhu ploch bydlení venkovského typu a smíšených obytných 
 bude umisťována v souladu s podmínkami využití ploch i v rámci těchto ploch, ne však 
 v rozporu s koncepcí ÚP a výkresovou částí dokumentace ÚP Moutnice.  
 

11) Podmínkou realizace zástavby pro bydlení na pozemcích zastavitelných ploch Z1, Z2 a, Z5 
 a Z12(a,b)  je  realizace dopravní infrastruktury v řešené ploše a napojení na veřejnou 
 komunikační síť. Zároveň nebude narušena stávající prostupnost navazujícího území. 
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12) V zastavěném a zastavitelném území budou úpravy na silnicích II. a III. třídy prováděny dle 
 platné legislativy. 
 

13) ÚP vymezil trasu krajského cyklistického koridoru Blučina – Klobouky u Brna – Mutěnice – 
 Hodonín (viz výkres I/2 a I/3) v souladu se ZÚR JMK, kapitola D návrhové části 
 

14) Vymezena je cyklotrasa Moutnice-Těšany podle výkresu I/2, souvisí s úpravami 
 a zapojením lokality Z5, její část bude řešena jako cyklostezka 
 
 

D.2 Technická infrastruktura 
 

1) Nemění se 
 

2) Zásobování pitnou vodou 
Bude zachována stávající koncepce zásobování obce veřejným pitným vodovodem, přívodní řad 
z jižní větve Vírského oblastního vodovodu, řešeným územím pokračuje dále do Těšan. Vymezené 
zastavitelné plochy budou napojeny na stávající vodovodní síť - na stávající vodovodní řady a na 
prodloužení těchto řadů, respektive na jejich propojení. Vymezuje se linie veřejného prostranství 
pro dopravní obsluhu a pro uložení rozšíření sítě v lokalitě  12(a, b). 
 

3) Odvádění a čištění odpadních vod 
Bude zachována stávající koncepce odvádění dešťových vod. Bude zachována stávající jednotná 
kanalizace, svedená na ČOV situovanou západně od Moutnic, s možností rozšíření kanalizačních 
řadů do dalších částí obce. 
Podmínkou pro zástavbu ve všech plochách je řešení vsaku a akumulace dešťových vod na vlastním 
pozemku stavby, přebytečné vody budou odváděny kanalizací. Vymezuje se linie veřejného 
prostranství pro dopravní obsluhu a pro uložení rozšíření sítě v lokalitě  12(a, b). 
 

4) Zásobování plynem 
Bude zachována stávající koncepce zásobování obce plynem, s přívodním řadem VTL od západu 
od Měnína. Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na STL plynovod - na stávající řady a na 
prodloužení těchto řadů, respektive na jejich propojení. Vymezuje se linie veřejného prostranství 
pro dopravní obsluhu a pro uložení rozšíření sítě v lokalitě  12(a, b). 
 

5) Zásobování elektrickou energií 
Bude zachována stávající koncepce zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční sítě. 
Plánovaný rozvoj bude zajištěn zásobováním ze stávající sítě, nebo jejího nezbytného účelného 
rozšíření; pokud bude třeba, tak posílením trafostanic nebo výstavbou nových trafostanic v souladu 
s koncepcí ÚP. 
 

6) Elektronické komunikace 
Bude zachována stávající koncepce elektronických komunikačních zařízení s možností účelného 
rozšíření.  
 

7) Dálkovody 
Jižní částí řešeného území prochází trasy vedení nadmístního významu. 
Bude zachována stávající koncepce technické infrastruktury nadmístního významu - ropovod 
a produktovod. 
Je vymezen koridor územní rezervy R3 pro "Přípolož ropovodu Družba" TED 01 (dle ZÚR JMK), 
je vymezen nadřazenou ÚPD.  
Podmínky využití plochy koridoru TED 01: 
V části ploch s převažujícím způsobem využívání, překryté koridorem TED 01 se do doby naplnění 
účelu koridoru neuplatní některé regulace, a to v rozsahu, v jakém by jejím uplatněním došlo 
k podstatnému ztížení nebo vyloučení realizace účelu, pro který je koridor vymezen. Realizací stavby 
přípolože ropovodu Družba v koridoru TED 01 nevznikne plocha TI. 
Koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní (produktovodu), některá ze staveb vedlejších 
(souvisejících) mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor. 
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Funkční využití ploch, překrytých koridorem se řídí funkčním vymezením ploch s rozdílným 
způsobem využití v ÚP. Omezení po realizaci stavby přípolože ropovodu bude v rozsahu OP a BP 
podle zvláštních  předpisů. 
 
  

8) Odpadové hospodářství - sběr a třídění odpadu. 
Bude zachována stávající koncepce likvidace komunálního odpadu. 
 

9) Podmínky umisťování sítí a objektů technické infrastruktury: 
- Technická infrastruktura bude umisťována přednostně v plochách veřejných prostranství.  
- Související technická infrastruktura bude umisťována v souladu s podmínkami využití 

v plochách s rozdílným způsobem využití zastavěného a zastavitelného území. 
- Veřejná infrastruktura v zastavitelných plochách musí být umístěny v plochách ponechaných 

jako veřejně přístupné. 
- Liniové stavby technické infrastruktury mohou být umisťovány v souladu s koncepcí ÚP 

a podmínkami využití ve všech plochách s rozdílným způsobem využití mimo zastavěné 
a zastavitelné území.  

 
D.3 Občanské vybavení 
 

Jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení: 
- plochy občanského vybavení - (ozn. v graf. části OV) 
- plochy občanského vybavení - hřbitovy (ozn. v graf. části OH) 
- plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (ozn. v graf. části OS) 
 

Je vymezena navržená plocha občanského vybavení – zastavitelná plocha Z8 a navržená plocha 
uvnitř zastavěného území. 
Je vymezena navržená plocha veřejné infrastruktury zahrnující také občanské vybavení (navržená 
plocha přestavby ozn. v graf. části OVD) 
 

Umisťování občanské vybavenosti je vymezeno i v plochách jiného funkčního využití - jako 
souvisejícího funkčního využití i v plochách bydlení venkovského typu a smíšených obytných (v 
souladu s koncepcí ÚP a s podmínkami využití ploch). 
 
D.4 Veřejná prostranství 
 

Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství. 
Jsou vymezeny návrhové plochy veřejných prostranství - části lokalit Z1, Z2, Z5, Z12(a, b). 
Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň jako specifické plochy veřejných 
prostranství. 
Veřejná prostranství lze v souladu s podmínkami využití umisťovat i v rámci ostatních ploch 
s rozdílným způsobem využití v návaznosti na požadavky platné legislativy. 
Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství v plochách účelových cest a komunikací mimo 
zastavěné území v rámci celého katastru - veřejně přístupná cestní síť stávající i navržená. 
 

Veřejné prostranství bude umístěno v ploše veřejné infrastruktury (ozn. OVD) – v ploše přestavby 
P1. 
Veřejná prostranství lze v souladu s podmínkami využití umisťovat i v rámci ostatních ploch 
s rozdílným způsobem využití v návaznosti na požadavky platné legislativy. 
 
E.  Koncepce uspořádání krajiny , včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch 
změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické 
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 
 

 
1) Nemění se 
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2) Vymezení a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch 
V nezastavěném území jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití (včetně ploch, které se 
zčásti nacházejí také v zastavěném území): 
 

- plochy zemědělské (NZ) - podmínky využití viz kap. F.2 b.17) 
- plochy lesní (NL) - podmínky využití viz kap. F.2 b.18) 
- plochy přírodní (NP) - podmínky využití viz kap. F.2 b.19) 
- plochy smíšené nezastavěného území (NS) - podmínky využití viz kap. F.2 b.20) 
- plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ) - podmínky využití viz kap. F.2 b.13) 
- plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) - podmínky využití viz kap. F.2 b.14) 
- plochy veřejných prostranství (U) - podmínky využití viz kap. F.2 b.15) 
- plochy vodní a vodohospodářské (W) - podmínky využití viz kap. F.2 b.16) 
- plochy výroby elektrické energie (VE) - podmínky využití viz kap. F.2 b.5) 
 

 (Plocha je určena barevným rozlišením v grafické části ÚP a kódovou značkou. V textové části je 
kódová značka dle grafické části uváděna v závorce za názvem plochy)  
 

Nejsou vymezeny plochy, ve kterých je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření, pro 
účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ . 
 

Jsou vymezeny podmínky využití výše uvedených ploch včetně stanovení podmínek umístění jiného 
využití na plochách. 
 

Koncepce řešení územního plánu vymezuje plochy změn v krajině -  rozvojové plochy, které nejsou 
vymezeny jako zastavitelné: 
- plochy vodní a vodohospodářské (ozn. v graf. části K1) 
-  plochy přírodní (ozn. v graf. části K3 - K10 K14) 
-  plochy veřejných prostranství (pro cesty a komunikace v krajině)  
 (ozn. v graf. části K11) 
 

Orgán ochrany přírody nebude v následných řízeních posuzovat v zastavěném území a 
v zastavitelných plochách na k.ú. Moutnice krajinný ráz. 
 

3) Územní systém ekologické stability 
Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu 
tvorby ucelených větví ÚSES, sestávajících z logických sledů vzájemně navazujících, typově 
příbuzných a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů, a zahrnuje řešení dvou zastoupených 
úrovní ÚSES – regionální a místní (lokální). Vymezeny jsou následující prvky ÚSES: 

• dílčí část regionálního biokoridoru RBK 084 RK 1511; 

• lokální biocentra LBC 1 - LBC 56; 

• lokální biokoridory LBK 1 - LBK 8. 
Cílovými ekosystémy skladebných částí ÚSES jsou: 

• mezofilní lesní ekosystémy - v případě regionálního biokoridoru RBK 084, lokálních biocenter 
LBC 4 a LBC 5, lokálních biokoridorů LBK 1, LBK 3, LBK 6 a LBK 8 a nepodmáčených partií 
lokálního biocentra LBC 1 a lokálního biokoridoru LBK 2; 

• vodní a mokřadní ekosystémy - v případě lokálních biocenter LBC 2 a LBC 3, lokálních 
biokoridorů LBK 4, LBK 5 a LBK 7 a podmáčených partií lokálnícho biocentera LBC 1 a LBC 6, 
a lokálního biokoridoru LBK 2. 

Mezofilními lesními ekosystémy jsou myšleny lesní porosty, souvislé nelesní porosty dřevin, příp. až 
společenstva lesostepního charakteru na stanovištích, která nejsou významněji ovlivněna podzemní 
vodou, vodními ekosystémy společenstva tekoucích i stojatých vod a mokřadními ekosystémy různé 
typy ekosystémů vázaných na podmáčená stanoviště v údolních polohách (včetně lesních 
společenstev a extenzivně využívaných trvalých travních porostů). 
 

4) Prostupnost krajiny  
Nemění se 
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5) Protierozní opatření, ochrana před povodněmi 
Nemění se 
 

6) Rekreace  
Nemění se 
 

7) Dobývání nerostů  
Nejsou vymezeny plochy dobývání nerostů a ložiskovýchá území.  
 
F.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě 
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové 
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 
 

F.1  Podmínky využití ploch ÚP Moutnice 
 

Podmínky pro využití všech ploch s rozdílným způsobem využití ÚP Moutnice : 
 

- novostavby v rámci stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití (stav) lze umisťovat v prolukách 
stávající zástavby a parcelách stávajících staveb pouze tak, aby byl zajištěn přístup (napojení) k veřejné 
dopravní a technické infrastruktuře z veřejných řadů a veřejných prostranství. 
 

- pro možnost využití zastavitelných ploch pro zástavbu je nutno vybudovat dopravní a technickou 
infrastrukturu v rozsahu odpovídajícím funkčnímu využití. 
 

- ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany 
státu. 
 

- chráněné prostory budou u ploch dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) a ploch výroby 
vymezovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro 
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti navržených 
protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících řízeních. 
 

- 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 nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitu 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 - při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově vymezované resp. v 
územně plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Podmínky využití ploch bydlení přiléhající ke krajským silnicím II. nebo III. třídy nebudou z hlediska hlukové 
ochrany oslabovány. 
- konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na zdravotní rizika 
související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím ovzduší předem 
projednány s věcně e a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.  
- při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově vymezované resp. v územně 
plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- nutno řešit související vlivy s využitím území nejen v sousedních plochách, ale i nejbližším okolí (např. v 
sousedních polyfunkčních plochách - přípustná je pouze taková polyfunkčnost využití území, při které se 
nebudou následným provozem jednotlivé funkce a pohoda bydlení navzájem obtěžovat nad přípustnou míru, 
přičemž pro posuzování je rozhodující stávající stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební 
povolení),. 
 
F.2  Podmínky využití ploch dle typů ploch s rozdílným způsobem využití, 
  prostorové regulace 



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

 

* ZMĚNA č.1 ÚP MOUTNICE - BLOK II – ODŮVODNĚNÍ * 
Stránka č. 32 

 
Stanovují se následující podmínky využití ploch dle typů ploch s rozdílným způsobem využití: 
 

1) 
Plochy bydlení venkovského typu (BV) 
V závorce za názvem plochy s rozdílným způsobem využití je uvedena značka, kterou je tato plocha označena 
v grafické části. 

Oddíly 1 až 4 se nemění  
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  
- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu prostředí 
- objekty v ploše nesmí vytvářet rušivé, resp. významně rušivě se uplatňující dominanty vůči okolí 
- zastavěnost max. 40% výměry stavebního pozemku  
- hlavní hmota rodinného domu bude umístěna v uliční lokaci 
- nepřípustná v plochách je forma zástavby „sídelní kaše“, resp. „domu za domem“ 
- minimální velikost pozemku pro nově vymezované plochy bydlení 1 RD je 450m2, ve stávající stabilizované 
zástavbě se podmínka uplatní přiměřeně s tím, že zde nebude prováděno dělení pozemků umožňující 
zahušťování ve stávající zástavbě, nerespektující uvedený limit – rozpor s regulativem nelze takto prohlubovat 
Výška v plných nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 50% plochy 
plného podlaží (započitatelná plocha podkroví).  

2) 
Oddíly 1 až 5 se nemění  
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  
- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu prostředí 
- objekty v ploše nesmí vytvářet rušivé, resp. významně rušivě se uplatňující dominanty vůči okolí 
- zastavěnost max. 40% výměry stavebního pozemku 
- zastavěnost max. 40% výměry pozemku 
- hlavní hmota rodinného domu bude umístěna v uliční lokaci 
- nepřípustná v plochách je forma zástavby „domu za domem“- „sídelní kaše“ 
- minimální velikost pozemku pro nově vymezované plochy bydlení 1 RD je 450m2, ve stávající stabilizované 
zástavbě se podmínka uplatní přiměřeně s tím, že zde nebude prováděno dělení pozemků umožňující 
zahušťování ve stávající zástavbě, nerespektující uvedený limit – rozpor s regulativem nelze takto prohlubovat 
Výška v plných nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 50% plochy 
plného podlaží (započitatelná plocha podkroví).  
 
3) Nemění se 
 

4) Nemění se 
 

5) Nemění se 
 

6) Nemění se 
 

7) Nemění se 
 

8) Nemění se 
 

9) Nemění se 
 

10) Nemění se 
 

11) Nemění se 
 

12) Nemění se 
 

13) Oddíly 1 až 2 se nemění 
Přípustné jsou: 
- zeleň soukromá a vyhrazená  
- drobné objekty skladování zahradního náčiní a mobiliáře nepřesahující 16m2 
- dopravní a technická infrastruktura - liniové stavby 
- prvky ÚSES, interakční prvky 
- opatření proti erozi 
- oplocení pozemků 

Oddíly 4 až 5 se nemění 
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14) Oddíly 1 až 2 se nemění 
Přípustné jsou: 
- zeleň soukromá a vyhrazená, zahradnictví 
- objekty skladování - zejména zahradnické techniky, náčiní a mobiliáře  
- pěstební objekty (skleníky pod.) 
- dopravní a technická infrastruktura - liniové stavby 
- prvky ÚSES, interakční prvky, opatření proti erozi 
- oplocení pozemků 

Oddíly 4 až 5 se nemění 
 

15) Nemění se 
 

16) Oddíly 1 až 2 se nemění 
Přípustné jsou: 
- stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství 
- místní komunikace obslužné a zklidněné 
- pěší chodníky, cyklistické trasy, cyklostezky, veřejně přístupné cesty 
- zeleň a zahradní úpravy 
- související dopravní a technická infrastruktura včetně ploch pro dopravu v klidu 
- zastávky hromadné dopravy 
- protierozní opatření 
- související drobné objekty občanské vybavenosti budované a užívané ve veřejném zájmu 
(např. čekárny zastávek, orientační systém) 
Podmínečně přípustné jsou: 
- stávající využití  
podmínka umístění: 
nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k navrženému 
účelu 
 

- Územní systém ekologické stability (ÚSES), interakční prvky 
podmínka umístění: 
- v plochách vyznačených v grafické části jako „Územní systém ekologické stability“ 
 

- pozemky silnic II. a III. třídy 
podmínka umístění: 
pokud je toto umístění nutné z hlediska rozšíření koridorů stávajících silnic, při úpravě křižovatek, profilů silnic 

Oddíly 5 až 6 se nemění 
 

17) Nemění se 
 

18) Nemění se 
 

19) Nemění se 
 

20) Oddíly 1 až 2 se nemění 
Přípustné jsou: 
- zeleň krajinná, zeleň přírodního charakteru 
- prvky ÚSES, interakční prvky 
- pozemky koryt vodních toků 

oddíly 4 až 6 se nemění 
 

21) Nemění se 
 

22) Nemění se 
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F.3  Zastavitelné plochy - stanovení podmínek jejich využití: 
Označení 

(název 
plochy) 

Způsob využití plochy Podmínky 
využití plochy  - 

viz vymezení 
pod tabulkou 

požadavek 
prověření 

změn využití 
územní studií 

 
 

podmínkou 
pro 

rozhodová- 
ní o změnách 

v území je  
regulační 

plán 

stanovení 
etapizace 

řádky Z1 až Z9 se nemění 
 

Z10 
neobsazeno 

plochy občanského 
vybavení 

(2), (3) ne ne ne 

Z11 plochy dopravní 
infrastruktury silniční 

 ne ne ne 

Z12  
(a, b) 

Plochy bydlení 
venkovského typu 

(1), – pouze 
část 
přiléhající ke 
komunikaci, 
(2), (3), (4), 
(5), (6) 

ne ne ne 

 

Podmínky využití zastavitelných ploch: 
 

Položka (1) se nemění 
 
(2): 
U zastavitelných ploch (navrhovaná zařízení, děje, činnosti) je nutno vždy řešit související vlivy s 
využitím území nejen v sousedních plochách, ale i nejbližším okolí (např. v sousedních 
polyfunkčních plochách přípustná je pouze taková polyfunkčnost využití území, při které se nebudou 
následným provozem jednotlivé funkce a pohoda bydlení navzájem obtěžovat nad přípustnou míru, 
přičemž pro posuzování je rozhodující stávající stav, popř. již vydané územní rozhodnutí nebo 
stavební povolení)   
 
Položky (3) až (4)se nemění 
 

 (5): 
Pro lokalitu budou uplatněny prvky regulačního plánu: 
Prvek regulace Návrh parametru 
Uliční čára pro závazné umístění průčelí RD 5,5 m od hrany komunikace  
Parkování a odstavování vozidel  Na vlastním pozemku zásadně mimo profil 

obslužné komunikace 
Předsunutá garáž před uliční čáru nepřípustná 
Hloubka zástavby Max. 15 m od uliční čáry pro hlavní stavbu 

bydlení, 25 m pro příslušenství RD 
Tvar střechy Sedlový a odvozeniny 
Orientace střechy Okapová (rovnoběžně s obslužnou komunikací) 
Sklon střechy 30° – 45° 
Podlažnost 2 + podkroví – viz definice podkroví v kapitole 

B 
Způsob zastavění Volná nebo sevřená zástavba 
zařízení napojení tech. infrastruktury V úrovni fasády RD, nebo v oplocení mezi 

jednotlivými stavebními pozemky v uličním 
prostoru před RD 
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Prvek regulace Návrh parametru 
Oplocení před domy v uličním prostoru na 
hranici mezi jednotlivými pozemky RD od hrany 
komunikace po průčelí RD.  
Uliční prostor je dán veřejným prostranstvím, 
vymezeným uličními čarami 

Pouze od průčelí domu k nejbližšímu 
místu hrany obslužné komunikace max. výška 
120 cm 
Nepřípustné je oplocení souběžně s komunikací 

Oplocení mezi domy v uliční čáře  Je přípustné - Bez regulace výšky a charakteru 
Oplocení mezi domy od průčelí po povolenou 
hloubku zástavby 

Je přípustné v opticky nepropustné formě, max. 
výška 220 cm 

Oplocení za domy Max. výška 180 cm, opticky propustné nebo 
polopropustné 

vikýře Ano, max. rozsah max. 50% délky střešní roviny 
do ulice, vikýře nesmí v průčelí staveb vytvářet 
vystupující podlaží, propojené s fasádou plných 
podlaží 

Střešní okna Ano, zakomponovaná ve střešní rovině  
 
(6): 
„Podmínky využití této návrhových ploch pro bydlení, přiléhající k silnici II. třídy nebudou 
z hlediska hlukové ochrany oslabovány“ 
 
F.4  Plochy přestavby - stanovení podmínek jejich využití: 

Označení 
(název 
plochy) 

Způsob využití plochy Podmínky 
využití plochy  

- 
viz vymezení 
pod tabulkou 

požadavek 
prověření 

změn využití 
územní studií 

 
 

podmínkou pro 
rozhodová- 

ní o změnách 
v území je  

regulační plán 

stanovení 
etapizace 

Položky P1 až P4 se nemění 
P5 plochy bydlení 

venkovského typu 
 
 

ne ne ne 

P6 plochy bydlení v 
venkovského typu 

 ne ne ne 

P7 plochy bydlení 
venkovského typu 

 ne ne ne 

 
Podmínky využití ploch přestavby:  
Nemění se 
 
G.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

Územní plán vymezuje: 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

označení účel  

 Položky VD1 až VD5 se nemění  

VD6 stavba dopravní infrastruktury v ploše Z12 (a, b)  

VD7 stavba cyklotrasy s částí cyklostezky Moutnice-Těšany  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
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označení účel  

 Položky VT1 až VT3 se nemění  

VT4 stavba pro rozšíření technické infrastruktury při lokalitě Z8 a Z12 (a, b)  

VT5 Stavba – přípolož ropovodu Družba TED 01  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

 nejsou vymezenya  
 

ASANACE  Nemění se 
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny. 

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

Územní plán nevymezuje další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze 
uplatnit předkupní právo. 
I.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Územním plánem nejsou stanovenya. 
 
J.  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části po 
změně č. 1 
 

Obsah ÚP Moutnice  tvoří: 
A. Textová část – ............. listů (lze konstatovat až po vypracování ÚZ a jeho graf. úpravě) 
B. Grafická část 3 4 výkresy: 
I/1 Výkres základního členění území      1: 5000 
I/2 Hlavní výkres          1: 5000 
1/2a Hlavní výkres – detail lokality Z12 (a, b)     1 : 2000 
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1: 5000 
 
K.  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření 
Územní plán vymezuje plochy a koridory územních rezerv - ozn. dle grafické části územního plánu : 

R1 - koridor územní rezervy pro realizaci silničního obchvatu na silnici II/380 Brno - Tuřany - 
Moutnice - Čejč – Hodonín (RDS 21 dle ZÚR JMK) 

R2 - plocha územní rezervy pro realizaci krajinné a izolační zeleně při trase silničního obchvatu na 
silnici II/380 Brno - Tuřany - Moutnice - Čejč - Hodonín 

R3 - koridor územní rezervy pro realizaci „Přípolože ropovodu Družba“ 
R4 – koridor pro dopravu a technické vybavení pro plochy územních rezerv R5, R6 
Podmínka prověření: zajištění propojení stávajících urbanizačních koridorů (Rozařína 

a Moutnic), upřesnění trasy koridoru územně technickým podkladem; další podmínky se 
nestanoví. 

R5 – plochu pro bydlení venkovského typu 
R6 – plochu pro bydlení venkovského typu 
Podmínka prověření rezerv R5 a R6: organizace lokality a podmínky pro strukturu zástavby 

formou územně technického podkladu; další podmínky se nestanoví. 
 
Podmínky využití ploch vymezených územních rezerv R4, R5, R6:  
Územní rezervy jsou součástí převážně nezastavěného území, kde není vymezeno zastavitelné území, 
jsou zastavitelné dočasnými stavbami  - mimo plochy zeleně soukromé a vyhrazené ve vymezeném 
zastavěném území – stavbami dočasného charakteru pro zemědělství, které svým rozsahem a 
provozními podmínkami neohrozí přilehlé obytné plochy a krajinný ráz. 
Podmínky pro prověření budoucího využití územních rezerv: 
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Prověřit potřebu vymezení zastavitelných ploch, možné dopravní napojení prostoru vymezených 
rezerv, upřesnit dopravní a technickou obsluhu, a podmínky formování struktury staveb pro bydlení 
z hlediska zachování hodnot stávající zástavby a provázaností s ní. Prověřit potřebu přeložky nebo 
úpravy tras technických sítí. Kapacitu ČOV apod. 
 

L.   Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci 
Pro lokalitu Z5 je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 
Územním plánem nejsou vymezeny. 
 

M. Nemění se 
 

N.  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, 
zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu 
stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 
 
Pro lokalitu Z5 je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 
využití. Regulační plán, který byl vydán v roce 2017 bude změněn ve smyslu Změny č. 1 ÚP, jeho 
změna bude pořizována z vlastního podnětu zastupitelstva obce ve lhůtě 4 let od vydání ÚP souběžně 
se Změnou č. 1 ÚP Moutnice. 
 
O.  Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
 
Etapy realizace návrhových ploch nejsou stanoveny viz kapitoly F3, F4. 
 
P.  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
Územním plánem nejsou vymezeny. 
 

*** 
 
 

II/15 
 

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
 

Je uvedeno v samostatné části „odůvodnění pořizovatele“ 
 

*** 
 

II/16  
 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 

Je uvedeno v samostatné části „odůvodnění pořizovatele“ 
*** 
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Odůvodnění pořizovatele 

( součást odůvodnění Změny č.1 územního plánu Moutnice - dále jen „Změny“) 
 
Obsah: 

1. Údaje o způsobu pořízení Změny 
2. Výsledek přezkoumání změny podle § 53 odst.4 stavebního zákona 

a) Přezkoumání souladu návrhu změny s Politikou územního rozvoje ČR ve znění její 1.2. a 
3.aktualizace) a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 

b) Přezkoumání souladu návrhu Změny s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 
na ochranu nezastavěného území  

c) Přezkoumání souladu návrhu Změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 

d) Přezkoumání souladu návrhu Změny s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením 
rozporů předpisů 

3. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

4. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
5. Sdělení, jak bylo stanovisko podle  § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 

pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, 
6. Návrh na vyhodnocení připomínek 
7. Návrh na rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

1) Údaje o způsobu pořízení Změny 
18.1.2017 obdržel MěÚ Židlochovice, OŽP SÚ oznámení, že obec Moutnice plánuje změnu 
územního plánu a byl tím pověřen Ing.arch. Ivo Kabeláč. 7.4.2017 obdržel MěÚ Židlochovice jako 
pořizovatel žádost o pořízení Změny č.1 územního plánu Moutnice spolu s výpisem usnesení, ve 
kterém zastupitelstvo obce Moutnice na svém zasedání č dne 14.3.2017 pod číslem usnesení 
11/101/2017/Z rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu Moutnice (dále jen „Změna“) a to 
z vlastního podnětu. O určeném zastupiteli pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 odst. (1) a (4), § 
51 odst. (1) a (3)  a § 53 odst.(1) stavebního zákona bylo rozhodnuto usn. č. 2/20/2014/Z ze dne 
9.12.2014.  
Pořizovatel na základě doplňujících průzkumů a rozborů a konzultační schůzky s určeným 
zastupitelem, na které byly formulovány požadavky obce na obsah změny, vypracoval Návrh zadání 
Změny č.1 územního plánu Moutnice ( dále jen „návrh zadání“).  
Projednání návrhu zadání změny bylo zahájeno 11.9.2017, pořizovatel zaslal návrh zadání dotčeným 
orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu jednotlivě a oznámil tak zahájení projednávání návrhu zadání 
dle § 47 odst. (2). Zajistil zveřejnění návrhu zadání a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí, a to tak, že 
veřejnou vyhláškou oznámil, kde bude návrh zadání vystaven k nahlédnutí a zajistil také jeho zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice od data vyvěšení veřejné 
vyhlášky po dobu 30 dnů, tedy do konce lhůty pro uplatnění připomínek dle § 47 odst.(2) SZ. Na možnost 
uplatnit připomínky byl každý upozorněn veřejnou vyhláškou, kterou byl návrh zadání zveřejněn. Dotčené 
orgány a sousední obce obdržely návrh zadání nejpozději 12.9.2017.   

Svá vyjádření, z nichž některá obsahovala požadavky na úpravu obsahu zadání změny, uplatnily u 
pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací vyjádření Datum vydání 

Ministerstvo obrany, SEM-OUZ, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 3046-688/2017-8201 19.9.2017 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 52602/2017/BM/HOK 21.9.2017 

Státní pozemkový úřad, pobočka Brno – Venkov, Kotlářská 931/53,Brno SPU 434928/2017/Lně 20.9.2017 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-2-154/2017 13.10.2017 

Městský úřad Židlochovice, OŽPSÚ, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice OŽPSÚ/15371/VK 10.10.2017 
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Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný úřad: 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 132010/2017 9.10.2017 

 

Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný orgán ochrany 
přírody: 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 135412/2017 22.9.2017 

Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska, neuplatnil Krajský úřad Jihomoravského 
kraje jako příslušný úřad, požadavek na posouzení změny územního plánu z hlediska vlivů na životní 
prostředí.  Také jako příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast dle § 47 odst. (3) stavebního zákona.  

Žádná ze sousedních obcí neuplatnila podnět u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ ani po ní.  

Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena od 13.9.2017 do 17.10.2017 a na úřední desce 
obce od 13.9.2017 do 16.10.2017. Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo 
potvrzeno osobami zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. 
Pořizovatel překontroloval toto zveřejnění dne 13.9.2017, pořídil snímek webových stránek a založil ho do 
spisu.18.10.2017 obdržel pořizovatel svěšenou veřejnou vyhlášku u úřední desky pořizovatele a 6.11.2017 
svěšenou VV z úřední desky obce Moutnice. 

Pořizovatel od 19.10.2017 průběžně vyhodnocoval výsledky projednání, dne 10.1.2018 proběhla konzultační 
schůzka s určeným zastupitelem, na které byl stanoven požadavek aby lokalita 1.3. obsahovala prvky 
regulačního plánu. Následně pořizovatel telefonicky konzultovat tento požadavek se zástupcem KrÚ odboru 
životního prostředí panem Mgr. Mirkem Smetanou, zda toto doplnění prvků regulačního plánu v lokalitě 
1.3.může mít vliv na změnu stanoviska SEA. Protože se jednalo pouze o podrobnější regulativy v území, 
kterými se nikterak nemění velikost plochy této lokality, ani nedochází ke změně jejího využití, dotčený orgán 
konstatoval, že se jím vydané stanovisko nezmění. Z této konzultace byl pořízen záznam. Pořizovatel, ve 
spolupráci s určeným zastupitelem, vyhodnotil stanoviska a připomínky k projednávanému návrhu zadání, 
upravil návrh zadání a dne 23.2.2018 pod číslem jednacím OŽPSÚ/6204/2017-17 jej předložil ke schválení 
zastupitelstvu obce. 

20.2.2018 pořizovatel vyplnil registrační list změny č.1 ÚP Moutnice dle přílohy č.16 vyhlášky 500/2006 Sb. 

27.3.2018 obdržel pořizovatel výpis usnesení ze zastupitelstva obce, z něhož vyplývá následující. ZO na svém 
zasedání dne 13.3.2018 schválilo návrh zadání Změny č.1 územního plánu Moutnice, včetně bodu , v němž je 
stanoveno vymezit lokalitu 1.3 jako část územního plánu s prvky regulačního plánu, zároveň rada obce 
vybrala za projektanta změny č. 1 ÚP Ing.arch. Iva Kabeláče. Na základě tohoto usnesení pořizovatel předal 
projektantovi schválené zadání Změny č.I ÚP Moutnice.  

 

Ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily v České republice volby do zastupitelstev obcí. Jelikož nově zvolená 
zastupitelstva obcí mohla mít jiný názor na zastupování obce z hlediska územního plánu, doručil pořizovatel 
obci 9.10.2018 sdělení, v němž obec vyzval k potvrzení stávajícího či určení nového určeného zastupitele. 
19.12.2018 byl předán výpis z usnesení ZO ze dne 30.10.2018, kterým byl určen pan Ing. Antonín Vymazal 
určeným zastupitelem na celé volební období, číslo usnesení 1/16/2018/Z. 

19.12.2018 převzal pořizovatel od určeného zastupitele návrh Změny č.1 územního plánu Moutnice (dále jen 
„návrh Změny“) pro společné jednání. 

Dne 11.1.2019 pořizovatel v souladu s §50 odst. (2) stavebního zákona oznámil sdělením č.j. 
OÚPSÚ/6204/2017-30 místo a dobu konání společného jednání o návrhu Změny jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Moutnice a sousedním obcím, současně byl krajskému 
úřadu předán návrh Změny pro posouzení podle § 50 odstavce (7) stavebního zákona. Taktéž byly 
tímto dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které bylo 
stanoveno na 12.2.2019 a sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou ve stejné lhůtě uplatnit 
připomínky. Jak dotčené orgány, tak sousední obce byly současně upozorněny na to, že k později 
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uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Dotčeným orgánům bylo sdělení doručeno 
nejpozději 11.1.2019, sousedním obcím nejpozději 14.1.2019, lhůta dle §50 odst. (2) byla tedy 
splněna. Pořizovatel doručil návrh Změny veřejnou vyhláškou (č.j. OÚPSÚ/6204/2017-34), v níž 
upozornil, že do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky, a že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Ve veřejné vyhlášce 
oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh Změny vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na 
vystavení návrhu Změny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. Dne 11.1.2019 předal pořizovatel Veřejnou vyhlášku určenému zastupiteli - starostovi 
obce Moutnice k vyvěšení na úřední desce obce. 11.1.2019 zajistil pořizovatel vyvěšení návrhu 
Změny na webových stránkách pořizovatele – města Židlochovice, zároveň prověřil toto vyvěšení 
ofocením elektronických úředních desek pořizovatele a obce. 11.1.2019 pod číslem jednacím 
OŽPSÚ/6204/2017-33 pořizovatel v souladu s §23a a § 50 odst. (3) stavebního zákona vyrozuměl 
jednotlivě oprávněného investora o zahájení projednávání návrhu Změny, upozornil, že do 25.2.2019 
může uplatnit své připomínky písemně u pořizovatele a rovněž upozornil na vystavení návrhu 
Změny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice 
Společné jednání se uskutečnilo 12.2.2019 a byl z něj pořízen záznam.   
K návrhu Změny uplatnily ve lhůtě dle §50 odst.(2) SZ svá stanoviska tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 
Ministerstvo obchodu a průmyslu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 MPO 5416/2019 16.1.2019 
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1 , 614 00 Brno HSBM-2-14/2019 15.2.2019 

MěÚ Židlochovice – odbor živ.prostředí, Masarykova 100 , Židlochovice OZPSU/2102/2019 7.3.2019 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
KHSJM 

10189/2019/BO/HOK 8.3.2019 
Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 
21 Praha 4 

MV-10797-
4/OSM2019 11.3.2019 

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, po box 9, 110 
15 Praha 1 163/2019-910-UPR/2 12.3.2019 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSÚ, Žerotínovo náměstí 3, 601 
82 Brno JMK 38627/2019 13.3.2019 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 
MZDR 1560/2019-

2/OZP-ČIL-L 14.3.2019 

Ministerstvo obrany, SEM,OOUZ, Tychonova 1, 160 01 Praha6 
89032/2019-1150-

OÚZ-BR 15.3.2019 

 
Svá vyjádření, z nichž některá obsahovala připomínky k návrhu Změny, uplatnily u pořizovatele ve lhůtě dle § 
50 odst.(3) SZ tyto subjekty: 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum vydání 

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 36/15-V/2019/026 11.2.2019 

MERO  ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2019/000124/1 19.2.2019 

 
Veřejné vyhlášky byly jak na úřední desce jak pořizovatele tak obce vyvěšeny 11.1.2019 doručeny 
byly 26.1.2019 a svěšeny byly 26.2.2019 – obec Moutnice, 25.2.2019 – pořizovatel MěÚ 
Židlochovice. 
Zveřejnění vyhlášek  způsobem umožňujícím dálkový přístup  bylo potvrzeno osobami 
zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. 
28.2.2019 obdržel pořizovatel svěšenou veřejnou vyhlášku – oznámení o zahájení projednávání 
návrhu změny č.1 ÚP Moutnice z úřední desky pořizovatele a 1.3.2019, pak veřejnou vyhlášku 
z úřední desky obce. 
Z obdržených stanovisek nevyplynuly žádné požadavky na úpravu návrhu Změny vyjma stanoviska KrÚ JMK 
odboru dopravy, které vydalo souhlasné stanovisko s podmínkou. Připomínku uplatnil i oprávněný investor 
MERO ČR, a.s., která se týkala zapracování, zpřesnění koridoru pro vedení zdvojení ropovodu Družba, 
označeného v ZÚR JMK jako TED01.  
Krajskému úřadu byla dne 1.4.2019 zaslána Žádost o vydání stanoviska dle §50 odst.(7) SZ spolu se 
stanovisky a připomínkami, která pořizovatel obdržel v průběhu projednávání návrhu  dle § 50 stavebního 
zákona, jako podklad pro stanovisko z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
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územní vztahy, souladu s politikou územního a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Dne 29.4.2019 obdržel pořizovatel stanovisko krajského úřadu k návrhu Změny dle § 50 odst.7, ze kterého 
vyplynuly připomínky, které KrÚ JMK jako nadřízený orgán požadoval doplnit do návrhu Změny pro veřejné 
projednání. Jednalo se zejména o soulad s požadavky KrÚ JMK odboru dopravy jako dotčeného orgánu a 
ochranu zájmů oprávněného investora MERO ČR, a.s.. Na základě této skutečnosti proběhla koordinační 
schůzka s oprávněným investorem, za účasti zástupců oprávněného investora, KrÚ JMK OÚPSÚ a 
pořizovatele, na které bylo dohodnuto co z připomínek oprávněného investoru bude zapracováno. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval pokyny pro projektanta k úpravě návrhu Změny 
k veřejnému projednání, které předal projektantovi k zapracování. Projektant upravil návrh Změny nad rámec 
pokynů k úpravě, i nad rámec schváleného zadání změny č.I ÚP. Mimo jiné se nově jednalo i o napojení 
lokality Z8 na dopravní infrastrukturu. Pořizovatel na to upozornil určeného zastupitele a dne 12.11.2019 
proběhla konzultační schůzka projektanta, pořizovatele a určeného zastupitele. Určený zastupitel souhlasil se 
zapracováním nově navrženého dopravního napojení lokality Z8 na silnici II/380. 
Dne 19.11.2019 pořizovatel obdržel od určeného zastupitele územně plánovací dokumentaci k veřejnému 
projednání. 
Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ upravený a posouzený návrh Změny spolu s oznámením o konání 
veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. 
Jednotlivě byly také oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány,  krajský 
úřad, sousední obce a oprávněný investor. 
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele i obce Moutnice vyvěšena dne 29.11.2019, 
doručena tedy byla 14.12.2019 a svěšena 16.1.2020. Oznámení o konání veřejného projednání 
obdržely dotčené orgány nejpozději 29.11.2019, oprávněný investor a obce nejpozději 2.12.2019. 
Veřejné projednání se konalo dne 9.1.2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu Moutnice.  
Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona; lhůta 30 dní předem pro 
přizvání dotčených orgánů, krajského úřadu, oprávněného investora a sousední obce tj. 30.12.2019 a 
lhůta 15 dní ode dne doručení oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou, tedy od 
14.12.2019 což je 29.12.2019. 
V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 odst.(2) námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 
vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a 
námitkám se nepřihlíží v souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona. 
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení 
a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
města Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a 
fotokopie úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh 
Změny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh 
Změny byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky k nahlédnutí u pořizovatele a na obecním úřadu 
Moutnice a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. Rovněž byl uveřejněn na webových stránkách 
pořizovatele – města Židlochovice. 
Veřejné projednání se uskutečnilo 9.1.2020 a byl z něj pořízen záznam.  
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 16.1.2020. 
K upravenému a posouzenému návrhu Změny uplatnily  ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ  svá stanoviska 
tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Ministerstvo obchodu a průmyslu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 MPO 89961/2019 10.12.2019 
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-2-278/2019 7.1.2020 
Krajský úřad Jihomor.kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 4407/2020 13.1.2020 

Lhůta k uplatnění stanovisek k částem řešení, které byly od společného jednání změněny uplynula 
16.1.2020. 
Žádná nesouhlasná stanoviska nebyla ve lhůtě dle § 52 odst. (3) k upravenému a posouzenému 
návrhu Změny  uplatněna. Pouze KrÚ JMK odbor dopravy, jako dotčený orgán ve věci řešení silnic 
II. a III. třídy uplatnil souhlasné stanovisko za splnění podmínky, vytvoření vstřícného nápojného 
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bodu pro dopravní obsluhu lokality Z12a,b a Z8. Projektant změny posoudil možnost vstřícného 
napojení lokalit Z8 a Z12 a,b a zjistil, že  vzhledem k navržené dopravní obsluze uvnitř lokality 
Z12a,b není možné realizovat vstřícné napojení těchto dvou lokalit. Dne 11.5.2020 byl KrÚ JMK 
odboru dopravy zaslán návrh dohody o splnění podmínky způsobu napojení ploch Z12a.b a Z8. Dne 
22.5.2020 byla pořizovateli doručena zpět dohoda, ve které bylo dohodnuto, že napojení lokality Z8 
bude ponecháno tak, jak je řešeno v platném ÚP Moutnice a lokalita Z12 a,b přes nápojný bod kolmo 
na silnici II/380. Požadavek na napojení lokality Z8 přes nový nápojný bod byl podán určeným 
zastupitelem až v průběhu projednávání změny ÚP ( nebyl obsažen v zadání změny), určený 
zastupitel souhlasil s návrhem dohody a upustil od požadavku nového nápojného bodu. Vzhledem 
k tomu, že se jednal o požadavek obce a ona sama od tohoto požadavku ustoupila nebylo 
pořizovatelem navrženo opakované veřejné projednání. Podmínky dotčeného orgánu byla splněna, 
nápojný bod je realizován na pozemcích obce, nemohl být tedy dotčen ničí zájem. 
K upravenému a posouzenému návrhu Změny uplatnili ve lhůtě dle §52 odst. (2) SZ námitky tito 
oprávnění investoři: 
Jméno či název odesílatele podání: Číslo jednací  Podáno dne 

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí, Hlinky 35, 603 00 Brno VOV/808/2019 13.1.2020 

 
Pořizovatel  obdržel  dne 16.1.2020 svěšenou veřejnou vyhlášku o konání veřejného projednání z úřední 
desky pořizovatele a 20.1.2020 z úřední desky obce Moutnice. 
Pořizovatel v souladu s § 53 odst.(1) SZ vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny ve spolupráci 
s určeným zastupitelem a s ohledem na veřejné zájmy vypracoval návrh vyhodnocení připomínek.   
Pořizovatel v souladu s § 53 odst.(1) SZ  zaslal dne 7.2.2020 dotčeným orgánům a krajskému úřadu 
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního 
plánu a vyzval je k uplatnění stanovisek.  
K  návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnily ve lhůtě dle §53 odst. 
(1) SZ  svá stanoviska tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-4-26/2020 10.2.2020 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 MPO 14854/2020 13.2.2020 

Krajský úřad Jihomor.kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 40516/2020 9.3.2020 

 
Žádná nesouhlasná stanoviska nebyla ve lhůtě dle § 53 odst. (1) k návrhu vyhodnocení připomínek a 
návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněna. Lhůta k jejich uplatnění uplynula 9.3.2020. 
Na základě vyhodnocení výsledků projednání byl návrh Změny upraven dle požadavku dotčeného 
orgánu a dále byl zpřesněn text v odůvodnění. Pořizovatel usoudil, že se nejedná se o podstatnou 
úpravu.  
A to proto, že sám navrhovatel ustoupil od svého požadavku vymezení nového nápojného bodu pro 
lokalitu Z8, nebyl tím dotčen žádný veřejný zájem.  
Pořizovatel tedy zpracoval zásady pro úpravu návrhu na základě výsledků projednání, přezkoumal  
soulad návrhu Změny dle § 53 odst. (4), dopracoval svou část odůvodnění a předal je projektantovi. 
Návrh Změny byl upraven, předán pořizovateli a ten jej předložil dne …………zastupitelstvu obce 
Moutnice v souladu s §54 odst. (1) SZ. 

 

2. Výsledek přezkoumání Změny podle § 53 odst. 4  
a) Přezkoumání souladu návrhu změny s Politikou územního rozvoje ČR ve znění její 1.2. a 
3.aktualizace (dále jen PUR) a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje(dále jen ZÚR ) 
Soulad Změny s PÚR je vyhodnocen  v textu  odůvodnění v kapitole označené II/2 , byl popsán 
vzhledem ke všem částem PÚR,  které se vztahují k řešenému území. Z hlediska souladu Změny s 
PÚR  ČR a ZÚR JMK uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle §50 odst.7 a §52 SZ: 
Jméno či název odesílatele podání: Číslo jednací  Podáno dne 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 JMK 58491/2019 26.4.2019 
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Brno 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno JMK 4407/2020 13.1.2020 
Nadřízený orgán ve stanovisku konstatuje, že nemá připomínky   

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

Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh Změny v souladu s PÚR a ZÚR. 
 
b) Přezkoumání souladu návrhu Změny s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území  
Je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené II/3. 
Z hlediska úkolů územního plánování dle §19 odst. (1) 

- písmeno b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území, byla vymezena plocha pro bydlení označená jako Z12a, b, jejíž 
součástí je plocha veřejného prostranství. Pro tuto plochu byly stanoveny prvky regulačního 
plánu tak, aby způsob zástavby navazoval na stávající celkem harmonickou zástavbu obce. 
Plocha je situována při západním okraji obce a dotváří tak kompaktnost zastavěného území 
obce a zároveň umožní napojení návrhových ploch Z8 a Z9 na technickou infrastrukturu, 
zvláště pak na ČOV. V severní části obce byly vymezeny územní rezervy R5 a R4 pro obytnou 
zástavbu, plynule navazující na uliční zástavbu v části obce Rozářín,v souladu s harmonickým utvářením 
prostoru sídla. Změna vymezila plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň - K12, K13 v rámci 
řešení prostoru lokality Z5, které sledují využití potenciálu místa na přechodu do volné 
krajiny a respektování zeleně u Moutnického potoka, která tvoři izolační zeleň mezi obytnou 
zástavbou lokality Z5 a prostorem hřiště.  

- písmeno c) změnou byl prověřen veřejný zájem na provedení změn z hlediska vydaných ZÚR 
JMK  - převedení koridoru územní rezervy R3 pro zdvojení ropovodu Družba na překryvnou 
plochu technické infrastruktury – průhledný koridor. Přínosem změny je sladění napojení 
koridoru na sousední obec a jeho vymezení uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. 

- písmeno d) změna stanovila urbanistické a estetické požadavky na využívání území, zejména 
na umístění veřejných prostranství - Změna vymezila plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň - 
K12, K13 v rámci řešení prostoru lokality Z5, které sledují využití potenciálu místa na 
přechodu do volné krajiny a respektování zeleně u Moutnického potoka, která tvoři izolační 
zeleň mezi obytnou zástavbou lokality Z5 a prostorem hřiště. Nově navržená lokalita Z12 a,b 
byla vymezena s prvky regulačního plánu, které mají zamezit takovému způsobu výstavby 
rodinných domů, který by narušil celkový charakter zástavby v obci a pohodu bydlení. 

- písmeno e) stanovila podmínky pro provedení změn v území s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území, navržené změny nikterak nenaruší 
stávající charakter území a využitelnost navazujícího území jimi není ovlivněna. 

- písmeno f) Změna nestanovila pořadí provádění změn v území (etapizaci)  
- písmeno i) Změnou jsou plněny podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu - jižně 

v souběhu s Moutnickým potokem byla změnou prověřena a navržena cyklotrasa s pokračováním k hranici 
s k.ú. Těšany. 

Zvlášť je popsán soulad s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 
a požadavky na ochranu nezastavěného území.  
Změna vymezila nově zastavitelné plochy pro bydlení – lokalita Z12a Z12b. vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch je obsahem kapitoly II/9. Návrhové plochy pro rozvoj bydlení nejsou 
zcela využity. Využití některých ploch je však omezeno a ztíženo technickými limity ( přeložka TS), 
dále pak  podmíněním využití lokality Z5 dohodou o parcelaci. Vzhledem k tomu, že lokalita byla 
vymezena na ploše s velkým počtem vlastníků, je dosažení dohody velmi ztíženo. Změna územního 
plánu zrušila tuto dohodu o parcelaci. Některé pozemky, které jsou určeny k výstavbě rodinných 
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domů, jsou ve vlastnictví soukromých osob, které v současnosti nemají zájem na jejich konkrétním 
využití. Proto byla vymezena nová plocha Z12 (a,b), kde se dá realizace RD předpokládat s ohledem 
na to, že poměrně velká část této plochy je vymezena na pozemcích ve vlastnictví obce. Na základě 
výše uvedeného lze konstatovat, že řešení změny ÚP v oblasti řešení ploch pro bydlení není v 
rozporu s požadavky § 55 odst. (4) stavebního zákona. 
Zastavěné území bylo aktualizováno postupem dle § 58 stavebního zákona na základě intravilánu 
jako výchozího podkladu. 
ÚP nabyl účinnosti v roce 2014, novelou č. 225/2017 účinnou od 1.1.2018  nedošlo v ustanoveních § 
18 a 19 SZ k takovým změnám, které by měly vliv na jeho vyhodnocení z hlediska úkolů a cílů 
územního plánování. 
Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh změny v souladu s  cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území. 
 
c) Přezkoumání souladu návrhu Změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů  
Je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené II/4. po jednotlivých předpisech – stavební 
zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 501/2006 Sb. u stavebního zákona je popsán po 
jednotlivých ustanoveních. 
Dále pak z hlediska vyhlášky č.500/2006 Sb. ve znění vyhl.č 13/2018. 
Změna ÚP obsahuje textovou a grafickou část, je dodržen obsah a struktura dle příloha č.7., 
v souladu s § 55 odst.6 změna je zpracována  v rozsahu měněných částí. Odůvodnění je zpracováno 
obsahově v souladu s platným zněním přílohy č. 7, kde není dodržení struktury požadováno.  
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je obsaženo v bodu 
II/10, vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny 
územního plánu v bodu II/11, výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení v bodu 
II/12 – nejsou, v bodě II/13 je vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. Výčet prvků regulačního plánu s 
odůvodněním jejich vymezení je obsažen v bodě II/14,  Jako bod II/15 odůvodnění je uveden text 
s vyznačením změn. 
Výkresy, které jsou součástí grafické části Změny, jsou zpracovány v měřítku 1 : 5 000  - výkres 
základního členění, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, nově je 
upracován Hlavní výkres – detail lokality Z12 v měřítku 1:2 000 výkres jiné výkresy grafické části 
ÚP se nemění, z odůvodnění je zpracován koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu a výkres širších vztahů. Ve výkresech je vyznačena hranice řešeného území 
v návaznosti na měněné jevy. 
 
Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna vymezuje novou zastavitelnou plochu pro bydlení 
Z12a,b, současně nově vymezuje plochu veřejných prostranství – veřejná zeleň. Změna nezasahuje 
do bezpečně přístupných veřejných prostranství a nedotýká se stávajících cest umožňujících 
bezpečný průchod krajinou.  
Po přezkoumání dle výše uvedeného je změna v souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. 
 
d) Přezkoumání souladu návrhu Změny s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů předpisů 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání Změny řešen.  
Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je přezkoumán dle 
jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních právních předpisů. 
 
1.Ochrana životního prostředí 
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1.1.zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
§ 22 písm. d) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska k návrhu zadání: 
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. I územního plánu (dále jen „ÚP“) Moutnice 
na životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“). „Návrh zadání změny č. I ÚP Moutnice“ stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (vymezení koridoru pro 
zdvojení potrubí ropovodu Družba); změna č. 1 ÚP je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě posouzení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí však OŽP neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. I ÚP na životní prostředí. 
Vychází přitom především z charakteru a rozsahu návrhových ploch. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 
Příslušný orgán neuplatil požadavek na vyhodnocení vlivů Změny č.1  územního plánu na životní prostředí. 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. §22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí nemá k předloženému návrhu Z1 ÚP připomínky 

Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny dle § 52 SZ: 
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP prostředí nejsou k předloženému „Návrhu změny č.1 
územního plánu Moutnice“ připomínky 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 
Vyhodnocení stanoviska – nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. Dotčený orgán souhlasí s návrhem změny, návrh je v souladu se 
stanoviskem tohoto dotčeného orgánu 
Ochrana životního prostředí 
1.2. zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů § 23odst. e) 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  zadání: 
Jako dotčený orgán ve vyjádření k návrhu zadání neuplatnil požadavky z hlediska tohoto zákona. 
 
2. Ochrana přírody a krajiny 
2.1. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
§ 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska k návrhu zadání: 
Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 
77a odst. 4) písm. N) x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na 
základě žádosti Městského úřadu Židlochovice jako pořizovatele změny ÚP podané dne 11.9.2017 možnosti vlivu 
koncepce „Návrhu zadání zm. č. 1 ÚP Moutnice“ na lokality Natura 2000 a vydává 

s t a n o v i s k o 
podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že předložená úprava  

n e m ů ž e  m í t  v ý z n a m n ý  v l i v 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 
2000.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  zadání: 
Orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast.  
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu změny č. I územního plánu Moutnice" a 
konstatuje, že na základě předchozího vyloučení významného vlivu zadání tohoto územního plánu na 
soustavu Natura 2000, nemá k návrhu další připomínky 
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Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny dle § 52 SZ: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu 
změny č. I územního plánu Moutnice" v tom smyslu, že k nim nemá připomínky 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
2.2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
§ 77 odst. 1 písm. q) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Obsah stanoviska k návrhu zadání: 
lokalita Z5 - bez přírodních limitů. 
lokalita 1.2 - prověření vymezení plochy územní rezervy - urbanizované území, propojující historické urbanizační 
struktury spojených obcí Moutnice a Rozařín - lokalita bez omezujících přírodních limitů. 
lokalita 1.3 - prověření možnosti pro budoucí urbanizaci záhumení fronty -  lokalita limitována stavební součástí ÚSES 
LBC 2 a drobným vodním tokem Moutnický potok.  
Z důvodů ochrany krajinného rázu, požadujeme v plochách Z5, 1.2, 1.3, stanovení výškových a prostorových limitů 
s ohledem na úroveň okolních staveb. 
lokalita 1.4 - prověření možnosti změny využití plochy – výsadba sadu, krajinné zeleně, popř. mokřadu. Lokalita není 
omezena žádnými chráněnými územími, stavebními prvky ÚSES. Případná realizace navrhovaných změn v zájmu 
ochrany přírody a krajiny. 
Orgán ochrany přírody a krajiny nemá k předložené koncepci další připomínky. 
Vyhodnocení: 
Požadavky byly zapracovány do zadání změny územního plánu. 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny – k předložené koncepci nejsou žádné 
připomínky 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny dle § 52 SZ: 
Vyhodnocení: 
Vyhodnocení stanoviska – dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změny provedené od společného 
jednání nemění výškové limity a zpřísňují prostorový limity s ohledem na úroveň okolních staveb. 
Změna je tedy v souladu s požadavky dotčeného orgánu, návrhem Změny nebyl dotčen žádný veřejný 
zájem chráněný tímto zákonem. 
3. Ochrana vod 
3.1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů § 107 odst. 1 písm. a)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska k návrhu zadání: 
Vyjádření	OŽP	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.		
Upozorňujeme,	že	na	katastrálním	území	Moutnice	se	nachází	ochranné	pásmo	léčivých	vod	typu	II.	
Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 
Orgán ochrany vod uvádí, že není věcně a místně příslušný. 
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Upozorňuje na ochranné pásmo léčivých vod typu II. , požadavek respektovat tento limit byl uveden 
v návrhu zadání Změny.  
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
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.	
Upozorňujeme,	že	na	katastrálním	území	Moutnice	se	nachází	ochranné	pásmo	léčivých	vod	typu	II.	

Vyhodnocení: 
Dotčený	orgán	konstatoval,	že	není	věcně	a	místně	příslušný	k	vydání	stanoviska.		
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	
Dotčený	 orgán	 se	 v	rámci	 koordinovaného	 stanoviska	 nevyjádřil	 –	 dotčený	 orgán	 není	 věcně	 a	 místně	
příslušným	k	vydání	stanoviska.	
	

3.2. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů § 106 odst.2  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Obsah stanoviska k návrhu zadání: 
Vymezit podél vodního toku Moutnický potok nejvýše do 6 m od břehové čáry pozemky, do kterých je možno při správě 
vodního toku zasáhnout. 
Vodoprávní úřad nemá k předložené koncepci další připomínky. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 
Požadavek byl do zadání zapracován, Moutnický potok byl uveden jako limit v území, který je nutno 
respektovat.  
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Vodoprávní úřad nemá k předloženému návrhu změny územního plánu Moutnice žádné připomínky. 

Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

Vyhodnocení stanoviska – dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změny provedené v návrhu Změny 
nebyly takového charakteru aby se dotkly veřejného zájmu chráněného tímto zákonem. 
4. Ochrana ovzduší 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 11 odst. 2 písm. a) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska k návrhu zadání: 
 
OŽP	jako	dotčený	orgán	ochrany	ovzduší	příslušný	dle	ust.	§	11	odst.	2	písm.	a)	výše	uvedeného	zákona	uplatňuje	
stanovisko	k	„Návrhu	zadání	změny	č.	1	územního	plánu	Moutnice“	s	požadavky	na	obsah	územního	plánu.		
Při	zpracování	návrhu	zadání	změny	č.	1	územního	plánu	Moutnice	je	nutno	postupovat	v	souladu	se	základním	
požadavkem	na	snižování	úrovně	znečištění	i	znečišťování	vnějšího	ovzduší.	Obecně	platí,	že	není	vhodná	těsná	
návaznost	obytné	zástavby	a	ploch	pro	výrobu,	průmysl	nebo	činnosti	omezující	okolní	obytnou	zástavbu,	zejména	z	
důvodu	předcházení	problémům	obtěžování	obyvatel	hlukem,	emisemi	z	dopravy,	případně	zápachem.	Proto	je	nutné	
zvolit	umístění	objektů	pro	stálé	bydlení	v	dostatečné	vzdálenosti	od	stávajících	i	nových	zdrojů	znečišťování	ovzduší	–	
průmyslových	areálů,	smíšených	výrobních	areálů	apod.	Umístění	případných	jednotlivých	zdrojů	znečišťování	ovzduší	v	
lokalitách	bude	nutné	posuzovat	individuálně	na	základě	zpracovaných	rozptylových	studií	v	rámci	procesu	EIA,	procesu	
umísťování	vyjmenovaných	stacionárních	zdrojů	krajským	úřadem	(možno	využít	kompenzační	opatření)	nebo	
nevyjmenovaných	stacionárních	zdrojů	(kompetence	ORP).		
OŽP	jako	dotčený	orgán	ochrany	ovzduší	upozorňuje,	že	„Návrh	změny	č.	1	územního	plánu	Moutnice“	musí	být	v	
souladu	s	opatřením	obecné	povahy	Ministerstva	životního	prostředí	č.	j.	30724/ENV/16	ze	dne	27.05.2016,	kterým	byl	
vydán	Program	zlepšování	kvality	ovzduší	zóna	Jihovýchod	–	CZ06Z	a	dále	upozorňuje,	že	je	potřeba	navrhnout	
protierozní	opatření	odpovídající	podrobnosti	územního	plánu,	která	budou	mít	za	následek	snížení	erozní	ohroženosti	
území	(např.	plochy	systémů	větrolamů,	plochy	zatravnění,	plochy	protierozních	mezí,	plochy	ÚSES,	apod.).		

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 
Požadavek dotčeného orgánu byl zapracován do návrhu zadání. 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
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OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 odst. 2 písm, a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší uplatňuje k předloženému „Návrhu změny č.1 územního plánu Moutnice" stanovisko vtom  
smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

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

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 
Požadavek dotčeného orgánu byl zapracován do návrhu zadání. 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  OŽP  
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm.a) zákona o ochraně ZPF posoudil předmětný 

návrh změny územního lánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. §5 odst.2 zákona o ochraně ZPF 

uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu změny č. 1 územního plánu Moutnice“ 

Vyhodnocení: 
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Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

OŽP jako dotčený orgán ochrana ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF nemá k 
„Návrhu změny č.1 územního plánu Moutnice“ projednávanému v režimu ust. §52 odst. 3 
stavebního zákona připomínky, neboť od společného jednání nedošlo ke změnám řešení, které b 
vykazovaly nový zábor ZPF. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
 
5.2. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
§ 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Obsah vyjádření k zadání: 
Odbor životního prostředí, MěÚ Židlochovice na úseku ochrany ZPF není příslušným orgánem ochrany ZPF k vyjádření 
k předložené změně územního plánu. Na základě § 17a zákona, je příslušným správním orgánem ochrany ZPF Krajský 
úřad Jihomoravského kraje. 
Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 
Orgán uvádí pouze, že není věcně a místně příslušný, neuvádí tedy žádné požadavky na obsah na obsah ÚP vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů. 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

• Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné 
podle zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací  
dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany (§4), 
navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu  a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky 
navrhovaného  řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání  s jiným možným řešením 

• Orgány ochrana zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska k územně plánovací dokumentaci a k návrhu 
vymezení zastavěného území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

• příslušný k vyjádření je Krajský úřad JMK 

Vyhodnocení: 
Dotčený orgán konstatoval, že není věcně a místně příslušný k uplatnění stanoviska 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

Vyhodnocení stanoviska – dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Není věcně a místně příslušný 
k uplatnění stanoviska  
6. Ochrana lesa 
6.1. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm. a) a b) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah vyjádření k zadání: 
OŽP	není	dotčeným	orgánem	státní	správy	lesů.		

Vyhodnocení: 
Orgán ochrany lesa uvádí, že není věcně a místně příslušný, neuvádí tedy žádné požadavky na obsah 
na obsah Změny ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Z	hlediska	dalších	zájmů	sledovaných	OŽP	nejsou	k	předloženému	návrhu	Z1	ÚP	připomínky	

Vyhodnocení: 
Dotčený orgán konstatoval, že nemá připomínky 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP prostředí nejsou k předloženému „návrhu změny č.1 územního plánu 
Moutnice“ připomínky. 

Vyhodnocení: 
Dotčený orgán konstatoval, že nemá připomínky, souhlasí s návrhem Změny. Věcně a místně 
příslušným orgánem k vydání stanoviska je obecní úřad s rozšířenou působností, ORP Židlochovice 
6.2. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů,§ 48 odst. 2 písm. b)  
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Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Obsah vyjádření k zadání: 
Návrh nemá vliv na zachování lesa a na plnění jeho celospolečenských zájmů. Proto orgán státní správy lesů souhlasí 
s koncepcí a nestanovuje žádné podmínky, kterými může svůj souhlas vázat. 

Vyhodnocení: 
Dotčený orgán konstatoval, že nemá žádné požadavky k návrhu zadání změny. 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Stanovisko orgánu ochrany lesů - koncepce je možná. Navrhované změny neovlivní pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	
Dotčený	orgán	neuplatnil	stanovisko.	Vzhledem	k	tomu,	že	části	návrhu	Změny,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	neměly	vliv	na	pozemky	plnící	funkci	lesa,	nebyl	dotčen	veřejný	zájem	chráněný	výše	
uvedeným	zákonem.	

7. Ochrana ložisek nerostných surovin 
7.1  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů § 15 odst. 2,zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,  § 13 odst. 2  
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Dotčený orgán nebyl obeslán, v katastrálním území Moutnice není stanoven dobývací prostor ani 
chráněné ložiskové území či ložisko nerostných surovin. Nemohl být tedy nikterak dotčen veřejný 
zájem chráněný tímto zákonem. 
7.2. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Dotčený	orgán	se	nevyjádřil.	V		katastrálním	území	Moutnice	není	stanoven	dobývací	prostor	ani	chráněné	
ložiskové	území	či	ložisko	nerostných	surovin.	Nebyly	tedy	dotčeny	zájmy	chráněné	tímto	zákonem	
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	
Z	hlediska	působnosti	Ministerstva	průmyslu	a	obchodu	ve	věci	ochrany	a	využívání	nerostného	bohatství,	ve	smyslu	
ustanovení	§15	ods.2	zákona	č.44/1988	Sb.,	o	ochraně	a	využití	nerostného	bohatství	(horní	zákon),	ve	zněmí	
pozdějších	předpisů,	a	v	souladu	s	§52	odst.	3	zákona	183/2006	S	b.,	o	územním	plánování	a	stavebním	řádu	/	stavební	
zákon),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	uplatňujeme	k	výše	uvedené	územně	plánovací	dokumentaci	následující	
stanovisko.	
S	návrhem	Změny	č.1	ÚP	Moutnice	souhlasíme	bez	připomínek.	

Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	
Vyhodnocení:	
Stanovisko	je	souhlasné,	dotčený	orgán	nemá	k	návrhu	Změny	připomínky	

7.3. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),  § 15 odst. 2  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 481/13,601 42  Brno 2 
Dotčený orgán nebyl obeslán, v katastrálním území Moutnice není stanoven dobývací prostor ani 
chráněné ložiskové území či ložisko nerostných surovin. 
8. Odpadové hospodářství 
8.1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 75 písm. a)  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 
Dotčený správní úřad neuplatnil stanovisko či požadavky ani ke společnému jednání, ani k veřejnému projednání 
z hlediska tohoto zákona 
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 
Orgány	ochrany	veřejného	zdraví	hodnotí	a	řídí	zdravotní	rizika.	Změna	územního	plánu	v	plochách	bydlení	
zpřesňuje	podmínky	jejich	využití	tak,	aby	jejich	využití	nesnížilo	kvalitu	prostředí	(	zejména	hlukem,	prachem	
a	zápachem).	Nově	vymezuje	plochy	veřejných	prostranství	–	veřejná	zeleň,	která	slouží	jako	izolační	zeleň	
mezi	zástavbou	a	prostorem	hřiště	Využívání	pozemků	dle	stanovených	podrobných	podmínek	nemá	
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potenciál	při	takto	malé	ploše		zvyšovat	zdravotní	riziko	při	nakládání	s	odpady.	Veřejný	zájem	chráněný		
zákonem		o	odpadech	je	respektován	

8.2. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech § 79 odst. 1 písm. k)  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
s odpady je nutné nakládat v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, jeho prováděcích předpisů a 
Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Způsob využití nebo odstranění odpadu musí být v souladu s 
hierarchií způsobů nakládání s odpady uvedené v § 9a zákona o odpadech a s regulováním vzniku stavebních a 
demoličních odpadů uvedeným v platných Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. 
Vyhodnocení: 
Dotčený orgán neuvedl žádné konkrétní požadavky, stanovisko je souhlasné 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	
Vyhodnocení:	

Dotčený	orgán	neuplatnil	stanovisko.	Změny	provedené	od	společného	jednání	nezasahovaly	do	velikosti	
nově	vymezených	návrhových	ploch	pro	bydlení.	Z	toho	nebyl	vytvořeny	předpoklady	pro	možné	navýšení	
odpadů	a	tím	zvýšení	požadavků	na	kapacitu	odpadového	hospodářství.	Nebyly	dotčen	veřejný	zájem	
chráněný	výše	uvedeným	zákonem.	

 
9. Ochrana veřejného zdraví 
9.1. Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. j)  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Stanovisko: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně souhlasí s návrhem 
změny č.1 územního plánu Moutnice 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změny, které byly od společného jednání provedeny, nebyly 
takového charakteru, aby bylo změněno stanovisko dotčeného orgánu, které uplatnil při společném 
jednání. Stanovisko je tedy souhlasné. 
9.2  Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, § 37 odst.1  
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4, Praha 28  
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Ministerstvo	zdravotnictví	-	Český	inspektorát	lázní	a	zřídel	vydává	toto	stanovisko,	kterým	

S O U H L A S Í 	
s	návrhem	

změny	č.1	Územního	plánu	Moutnice	
pro	 společné	 jednání,	 jehož	 dokumentace	 byla	 zveřejněna	 na	webových	 stránkách	Městského	 úřadu	 Židlochovice	 a	
byla	použita	jako	podklad	pro	vydání	tohoto	stanoviska.	

Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, dotčený orgán nemá k návrhu připomínky 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	
Vyhodnocení:	

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změny, které byly od společného jednání provedeny, nebyly 
takového charakteru aby bylo změněno stanovisko dotčeného orgánu, které uplatnil při společném 
jednání. Stanovisko je teda souhlasné. 
 
10. Veterinární správa 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, § 49 odst. 1 písm. j)  
Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého třída č.p. 174,612 00  Brno 12 
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Dotčený orgán nebyl obeslán.  
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 
Zákon	z	hlediska	veterinární	péče	stanovuje	požadavky		na	chov	a	zdraví	zvířat	a	na	živočišné	produkty,	na	
podnikání	v	oblasti	chovu	zvířat. Změna ÚP nevymezuje žádné plochy, které by toto umožňovaly. Nemůže být 
v rozporu s veřejným zájmem chráněným tímto zákonem. 
 
11. Památková péče 
11.1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 29 odst. 2 písm. c)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a pam.péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah vyjádření k zadání: 
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	

Orgán památkové péče uvádí pouze, že není věcně a místně příslušný, neuvádí tedy žádné požadavky 
na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
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 dotčené zájmy, které patří do jeho kompetence. 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	
Dle	 ustanovení	 §	 28	 odst.	 2c	 zákona	 č.	 20/1987	 Sb.,	 o	 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 dotčené zájmy, které patří do jeho kompetence. 
11.2. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 29 odst. 2 písm. c)  
Městský úřad Židlochovice, OŽPSÚ – pracoviště st.pam. péče, Masarykova 100, 667 01  
Židlochovice  
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Po prověření předložených podkladů orgán PP zjistil, že se změna č. I územního plánu Moutnice  přímo nedotýká 
kulturních památek, jejichž ochrana je v kompetenci MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ. Upozorňujeme však, že z hlediska 
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen zákon) lze dotčené území klasifikovat  jako 
území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2 zákona. Při realizacích, je v případě zásahů do původního terénu, 
povinností investora oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR Brno – postupovat dle § 21 -22 zákona. Při 
náhodných archeologických nálezech učiněných mimo archeologický výzkum je nutno postupovat podle § 23 odst. 2 
zákona a podle příslušných platných ustanoveních § 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

Vyhodnocení: 
Dotčený orgán konstatoval, že návrh se nedotýká kulturních památek, které jsou v jeho kompetenci, 
jeho stanovisko je tedy souhlasné. 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změny, které byly od společného jednání provedeny, nebyly 
takového charakteru, aby bylo změněno stanovisko dotčeného orgánu, které uplatnil při společném 
jednání. Stanovisko je tedy souhlasné. 
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12. Doprava na pozemních komunikacích 
12.1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hl. řešení dálnic a 
silnic I. třídy  
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Z hlediska drážní a vodní dopravy a dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic 
a silnic I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č.1 územního plánu Moutnice a 
požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy 
Vyhodnocení: 
Dotčený orán vydal souhlasné stanovisko. Konstatoval, že nejsou dotčeny jeho zájmy 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Ministerstvo dopravy je dotčeným orgánem v případě dálnic a 
silnic I. třídy, které nejsou v k.ú. Moutnice vymezeny. Změny ÚP nemůže mít vliv na veřejný zájem 
dle výše uvedeného zákona. 
12.2. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f) Z hl. řešení silnic II. a 
III.třídy.  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah vyjádření k zadání: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dotčený orgán ve věci řešení krajských silnic II. a III. třídy 
podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění uplatňuje v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona následující požadavky 
na obsah změny územního plánu:  

• Zpřesnění	vymezení	koridoru	územní	rezervy	dopravní	infrastruktury	R1	v	platném	územním	plánu	
Moutnice	pro	záměr	severního	obchvatu	Moutnic	po	přeložce	silnice	II/380	při	řešení	změny	ÚP	
Moutnice	a	jeho	uvedení	do	souladu	se	ZÚR	JMK	(pro	záměr	RDS21)	nebude	redukováno	nad	rámec	
specifikované	plochy	v	územní	studii	„Silnice	II/380	Sokolnice	–	Čejč,	UAD	–	studio	Brno,	2012“	ve	
variantě	A,	která	byla	v	ZÚR	JMK	specifikovaná	a	vymezená	z	hlediska	dopravně	urbanistického	jako	
nejvhodnější.		

KrÚ	JMK	OD	upozorňuje	na	úkoly	pro	územní	plánování	na	území	obce	Moutnice	z	hlediska	koncepce	cyklistické	
dopravy	vyplývající	z	platných	ZÚR	JMK	pro	cyklistický	koridor	„Blučina	–	Klobouky	u	Brna	–	Mutěnice	–	Hodonín“	
zařazený	do	krajské	sítě	a	specifikovaný	rovněž	na	území	obce	Moutnice.	Z	hlediska	řešení	silnic	II.	a	III.	třídy	je	silnice	
II/380	na	řešeném	území	obce	dle	Generelu	krajských	silnic	JMK	vedena	jako	součást	tahu	krajského	významu.		

Vyhodnocení výsledku projednání návrh zadání: 
Požadavky	orgánu	z	hlediska	řešení	silnic	II.	a	III.	třídy	na	obsah	změny	ÚP	vyplývající	z	právních	předpisů	byl	
zapracován	do	zadání	Změny.	

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Krajský	úřad	Jihomoravského	kraje,	odbor	dopravy	(dále	jen	KrÚ	JMK	OD)	uplatňuje	následující	stanovisko	k	
návrhu	změny	č.1	územního	plánu	Moutnice	a	 souhlasí	s	 řešením	silnic	 II.	a	 III.	 třídy	 za	podmínky	splnění	
následujících	požadavků:	

1. Zpřesnění	 koridoru	 územní	 rezervy	 RDS	 21	 pro	 záměr	 severního	 obchvatu	 obce	 Moutnice	 po	
přeložce	silnice	II/380	bude	upraveno	

2. Dopravní	napojení	návrhové	plochy	pro	bydlení	Z12/BV	bude	v	severní	části	návrhové	plochy	řešeno	
ze	silnice	II/380	v	místě	kolmého	napojení	návrhové	plochy	veřejného	prostranství	U	

3. Podmínky	 využití	 návrhových	 ploch	 pro	 bydlení	 přiléhající	 k	silnici	 II.	 třídy	 nebudou	 z	hlediska	
hlukové	ochrany	oslabovány.	

Vyhodnocení: 
Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko s podmínkami, které byly zapracovány do návrhu. 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán ve věci řešení silnic II. a 
III. třídy za použití ustanovení §4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst.3 písm.  f) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK), uplatňuje v řízení dle §52 stavebního zákona 
stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za 
podmínky splnění následujícího požadavku: 
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Návrh nového nápojného bodu Z14 na silnici II/380 pro dopravní napojení zastavitelné plochy Z8 (vymezené v platném 
ÚP Moutnice) na veřejnou dopravní infrastrukturu bude z hlediska řešení silnice II/380 podmíněn vytvořením vstřícného 
připojení k nápojnému bodu  Z12 na silnici II/380 pro dopravní obsluhu rozvojové (návrhové) plochy pro bydlení 
Z12a,b. 
Vyhodnocení: 
Dotčený orgán uplatnil souhlasné stanovisko s podmínkou. Projektant změny posoudil možnost vstřícného 
napojení lokalit Z8 a Z12 a zjistil, že  vzhledem k navržené dopravní obsluze uvnitř lokality Z12a,b 
není možné realizovat vstřícné napojení těchto dvou lokalit, tak jak bylo požadováno dotčeným 
orgánem. Dne 11.5.2020 byl KrÚ JMK odboru dopravy zaslán návrh dohody o splnění podmínky 
způsobu napojení ploch Z12a.b a Z8. Dne 22.5.2020 byla pořizovateli doručena zpět dohoda, ve 
které bylo dohodnuto, že napojení lokality Z8 bude ponecháno tak, jak je řešeno v platném ÚP 
Moutnice a lokalita Z12 a,b přes nápojný bod kolmo na silnici II/380. Lze tedy konstatovat, že 
dotčený orgáne nemá k návrhu připomínky a je v souladu. 
 
12.3.  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,§ 40 odst. 4 písm. d) z hlediska řešení 
místních komunikací a účelových komunikací  
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Orgán neuplatnil v celém procesu projednávání změny ve lhůtách k tomu určených ani po nich žádná 
stanoviska. 
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 
Jelikož dotčený orgán neuplatnil ani požadavky na obsah návrhu, ani stanoviska k návrhům, 
pořizovatel vyhodnotil zájmy hájené tímto zákonem takto: 
Lokality, které jsou řešeny Změnou č.1 ÚP jsou z hlediska dopravy ošetřeny a to regulativem ve 
kterém je uvedeno, že návrhové plochy budou obsluhovány prostřednictví místních a účelových 
komunikací, které budou navrhovány v plochách navržených veřejných prostranství ( navazujících na 
stávající komunikace) a budou napojeny na dopravní infrastrukturu v nápojných bobech a liniích.  
 
13.Doprava drážní a vodní  
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) 
Zákon č. 114/1995Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, § 4 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Z hlediska drážní a vodní dopravy a dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic 
a silnic I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č.1 územního plánu Moutnice a 
požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy 
Vyhodnocení: pro dopravní obsluhu rozvojové (návrhové) plochy pro bydlení Z 
Dotčený orán vydal souhlasné stanovisko. Konstatoval, že nejsou dotčeny jeho zájmy. 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změna ÚP nemůže mít vliv na veřejný zájem dle výše 
uvedeného zákona, protože na k.ú Moutnice není realizována doprava drážní a vodní. 
 
14. Doprava letecká 
14.1. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č.1 územního plánu Moutnice za následujících 
doporučení. 
-doporučujeme doplnit, že celé řešené území se nachází 9,3 km od prahu dráhy veřejného mezinárodního letiště 
Brno/Tuřany a spadá tak do jeho ochranného pásma (OP) se zákazem laserových zařízení – sektor B. 
Vyhodnocení: 
Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko. Doporučení doplnění, že celé území se nachází 
v ochranném pásmu letiště se zákazem laserových zařízení nebude akceptováno. Je obsaženo ve 
stávajícím platném ÚP Moutnic jednak v textové části odůvodnění kapitola 6.4.2  Technická 
infrastruktura odstavec 6) elektronické komunikace a jednak ve výkresové části – Výkres II/2 
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koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území. Změnou č.1 ÚP se tato část ÚP 
nemění 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změna ÚP nemůže mít vliv na veřejný zájem dle výše 
uvedeného zákona, protože nemění podmínky ÚP vzhledem k veřejnému zájmu hájeného dotčeným 
orgánem. 
14.2. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l)ve věcech vojenského letectví 
v souvislosti  s § 87 odst. 2 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů,Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Dotčený orgán se ve svém stanovisku z hlediska zákona č. 49/1997 nevyjádřil 

			

15. Energetika 
15.1	Zákon	č.	458/2000	Sb.,	o	podmínkách	podnikání	a	o	výkonu	státní	správy	v	energetických	odvětvích	
(energetický	zákon),	§	16	písm.	g		

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 15.2 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 3  
Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná  4,602 00  Brno 2 
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 
Dotčený	orgán	nebyl	vyzván	k	uplatnění	stanoviska	vzhledem	k	tomu,	že	se	neumisťují	ani		nemění	zdroje	
energie,	distribuční	soustavy	určené	k	distribuci	elektrické	energie	a	plynu,	nebo	rozvodná	tepelná	zařízení	a	
pro	dané	území	není	vydána	územní	energetická	koncepce.	

15.3.	Zákon	č.	406/2000	Sb.,	o	hospodaření	energií,§	13	odst.	4	
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Dotčený orgán se ve svém stanovisku z hlediska zákona č. 406/2000 Sb. nevyjádřil 
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 
Jelikož	změnou	č.1	územního	plánu	nejsou	stanoveny	podmínky	pro	využití	ploch	takové,	které	by	umožňovaly	
umisťování	staveb	důležitých	pro	obranu	státu	,	nebyl	žádným	způsobem	dotčen	veřejný	zájem	chráněný	výše	
uvedeným	zákonem.	

15.4. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 5 
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
Dotčený	orgán	ve	svém	vyjádření	k	návrhu	změny	č.1	územního	plánu	Moutnice	z	hlediska	Zákona		č.	
406/2000	Sb.	neuplatnil	stanovisko.	

Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 
Jelikož	změnou	č.1	územního	plánu	nejsou	stanoveny	podmínky	pro	využití	ploch	takové,	které	by	umožňovaly	
umisťování	staveb	prováděných	ministerstvem	vnitra	,	nebyl	žádným	způsobem	dotčen	veřejný	zájem	
chráněný	výše	uvedeným	zákonem	

 
16. Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
Zákon č. 263/2016  Sb., atomový zákon, § 208  písm. n)  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.e. 9,11000  Praha 1 
Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviscích k ÚPD u hlediska využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření a z údajů poskytnutých pro ÚAP na k.ú. obce se žádný údaj této 
problematiky netýká, ani ministerstvo, či jím zřízená organizace, neposkytlo takovýto údaj  o území - 
nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný zákonem a dotčený orgán nebyl vyzýván 
k uplatňování vyjádření s požadavky či stanovisek k návrhu. 
 
17. Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,§ 6 odst. 1 písm. h) 
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Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů,Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2 
Ministerstvo obrany vydalo ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona  a dle §4 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona souhlasné stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci. 
Vyhodnocení: 
Dotčený orgán souhlasí s přeloženým návrhem Změny. 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko, nezměnil své stanovisko uplatněné dle § 50 odst.2, lze 
předpokládat, že jeho stanovisko je souhlasné. 
 
18. Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 12 odst. 2 písm. i)  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko 
Vyhodnocení: 
Dotčený orgán souhlasí s přeloženým návrhem Změny. 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko 
Vyhodnocení: 
Dotčený orgán souhlasí s přeloženým návrhem Změny. 
 
19. Pozemkové úpravy 
Zákon	č.	139/2002	Sb.,	o	pozemkových	úpravách	a	pozemkových	úřadech	a	o	změně	zákona	č.	229/1991	Sb.,	o	úpravě	
vlastnických	vztahů	k	půdě	a	jinému	zemědělskému	majetku	,§	19	písm.	c)	
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno , Kotlářská 931/53, 
Veveří, 602 00 Brno 
 Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2 a dle § 52 SZ  

Dotčený orgán neuplatnil v celém procesu projednávání změny ve lhůtách k tomu určených ani po 
nich žádná stanoviska. 
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moutnice byly ukončeny v roce 2002 a návrh Změny akceptuje 
jejich vymezení, zejména v oblasti ÚSES, má pořizovatel ustanovení tohoto zákona za respektovaná.  
 
20. Bezpečnost státu 
20.1.  Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 odst.1 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Dotčený orgán vydal ve smyslu §50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona souhlasné stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci. 
Vyhodnocení: 
Dotčený orgán souhlasí s přeloženým návrhem Změny. 
Obsah	stanoviska	k	posouzenému	a	upravenému	návrhu	-		k	částem	řešení,	které	byly	od	společného	
jednání	změněny	dle	§	52	SZ	

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko, nezměnil své stanovisko uplatněné dle § 50 odst.2, lze 
předpokládat, že jeho stanovisko je souhlasné. 
20.2. Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
V souladu s §50 odst. 2 stavebního zákona  Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Moutnice 
nenachází území vymezené ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst.1 stavebního zákona. 
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Vyhodnocení: 
Dotčený orgán ve svém vyjádření  sděluje že k.ú. Moutnice nevymezil území dle § 175 odst. 1 (území je 
vymezeno Ministerstvem obrany) 
 
3. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
Krajský úřad jihomoravského kraje jako příslušný orgán  pro obě výše uvedená stanoviska ve svém 
podání ze dne 5.10.2017 č.j. JMK 132010/2017  vydal stanovisko v tom smyslu, že návrh nemůže 
mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast a jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí neuplatil požadavek na 
vyhodnocení vlivů navrhované změny na životní prostředí.  
 
4. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
Vzhledem k výše uvedenému nebylo vydáno. 
 
5. Sdělení, jak bylo stanovisko podle  § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, 
Stanovisko nebylo vydáno, nevznikla povinnost stanovisko zohlednit.. 
 
6. Rozhodnutí námitkách 
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení:  Žádný z nich neuplatnil námitku. 
Zástupce veřejnosti:  Žádný nebyl zmocněn 
Oprávněný investor 
K návrhu změny uplatnili ve lhůtě dle §52 odst.(2) SZ své námitky tito oprávnění investoři: 
Oprávněný investor Číslo jednací  Datum vydání 
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí VOV/808/2019 10.1.2020 

 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ 
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí,I Č: 60552665, Hlinky 35, 60300 Brno 
dne 10.1.2020 uplatnilo u pořizovatele námitku č.j. VOV/808/2019 o tomto obsahu: 
 

 
Vyhodnocení: námitce bylo vyhověno  
Do koordinačního výkresu bude zakreslena trasa Vírského oblastního vodovodu, tak jak byla 
předána v rámci údajů dopisem z 11.3.2013. Bude aktualizována katastrální mapa. 

Odůvodnění: 
Dle § 25 územně analytické podklady slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, 
územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území. Dle § 55 odst.(6) změna 
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územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v 
rozsahu měněných částí. Změna č.I ÚP se dotýká dálkového řadu vírského oblastního vodovodu.  
 
5. Návrh vyhodnocení připomínek 

Připomínky uplatněné k návrhu změny v jednotlivých fázích: 
Žádná ze sousedních obcí neuplatnila připomínku ve lhůtě ani po ní dle §50 odst. (2) SZ 
Svá vyjádření, z nichž některá obsahují připomínky k návrhu změny, uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 50 
odst.(3) SZ tyto subjekty: 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum vydání 

OI MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 36/18/V/2019/026 11.2.2019 

OI MERO ČR, a.s., veltruská 748. 278 01 Kralupy nad Vltavou 2019/000124/1 12.2.2019 

 

Připomínky k návrhu změny dle §50 SZ (společné jednání) 

MND a.s, IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín dne 11.2.2019  uplatnil u pořizovatele 
podání č.j. 36/18/V/2019/026 z 12.2.2019 o tomto obsahu: 

 
Vyhodnocení připomínky: oprávněný investor konstatoval, že v zájmové lokalitě nemá žádné 
technické zařízení a proto se k návrhu změny č.1 ÚP Moutnice nevyjadřuje. 

 
Oprávněný investor MERO  o tomto obsahu: 
 

 
 
Vyhodnocení: připomínce bylo částečně vyhověno. Zastavitelná plocha VT5 byla nahrazena 
vymezením koridoru pro technickou infrastrukturu. Celková šířka koridoru je 200 m. Šířka koridoru 
byla navržena ve spolupráci s oprávněným investorem. Dne 18.7.2019 proběhlo na KrÚ JMK 
pracovní jednání jehož se zúčastnili zástupce oprávněného investora, KrÚ JMK odboru územního 
plánování a stavebního řádu a pořizovatele, na kterém byla dohodnuta výše uvedená šíře koridoru. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Milan Komenda 
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu MěÚ Židlochovice 
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Poučení 
 

Proti Změně č.1 územního plánu Moutnice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………                                            .……………………….. 
  Ing. Antonín Vymazal        Rostislav Dohnálek 
       starosta obce                         místostarosta obce 
      
 
 
 
 
razítko obce: 
 

 


