Opatření obecné povahy
Změna č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice
Č.j.: 5/VIII/15
V Pohořelicích dne 18.11.2015
Zastupitelstvo Města Pohořelice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 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
vydává
tuto změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, schváleného
usnesením Zastupitelstva města dne 25.1.1995, jehož závazná část byla vydána
obecně závaznou vyhláškou Města Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 22.3.1995.
Změna č. 1 ÚPN SÚ Pohořelice byla schválena zastupitelstvem města dne 10.4.2000,
jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Pohořelice, která
nabyla účinnosti dne 12.5.2000. Změna č. 2 byla schválena zastupitelstvem města
Pohořelice dne 13.2.2006, její závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou
Města Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 1.3.2006. Změna č. 3 schválená
zastupitelstvem města dne 10.3.2008 a účinná ode dne 31.3.2008. Změna č. 4a vydaná
zastupitelstvem města dne 15.12.2010 a účinná ode dne 31.12.2010. Změna č.5 vydaná
zastupitelstvem města dne 10.12.2008 a účinná ode dne 3.2.2009. Změna č.6 vydaná
zastupitelstvem města dne 17.6.2009 a účinná ode dne 14.7.2009. Změna č.9 vydaná
zastupitelstvem města dne 9.11.2011 a účinná ode dne 29.11.2011.
Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění a doplňuje takto:
1. Nově se vymezují tyto funkční plochy a opatření:
Změna 8.1 : návrh DY - plochy pro silniční dopravu. Jedná se o plochu pro
homogenizaci silnice I/53 Znojmo - Pohořelice, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Změna 8.2 : Rd - koridor územní rezervy pro silniční dopravu - Jedná se o koridor
na západním okraji Pohořelic, určený pro výhledovou realizaci mimoúrovňové křižovatky
na silnici I/53 a okružní křižovatky na silnici II/416.
Změna 8.4 : návrh DY - plochy pro silniční dopravu. Plocha leží v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou, jedná se o plochu pro úpravu silnice I/53 a o návrh napojení silnice II/395 na
silnici I/53.
Změna 8.7 : Rd - koridor územní rezervy pro silniční dopravu. Koridor leží v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou, jedná se o koridor pro severozápadní silniční obchvat
Pohořelic navazující na silnici I/53 Znojmo – Pohořelice.
Změna 8.8a,b,c : návrh NY - ploch vodních a vodohospodářských
(protipovodňových opatření). Jedná se o ochranné hráze na levém břehu řeky Jihlavy a
u prvního inundačního mostu na ul. Brněnské a ochrannou zeď podél garáží (komplex
více dílčích změn), v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Změna 8.9a,b návrh NY - ploch vodních a vodohospodářských (protipovodňových
opatření). Jedná se ochranné zdi a ochranné hráze na pravém břehu řeky Jihlavy
(komplex více dílčích změn), v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Strana 1 (celkem 20)

Změna 8.10a,b,c: návrh NY - ploch vodních a vodohospodářských
(protipovodňových opatření). Plocha se nachází k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Jedná se
o průleh pod Pohořelicemi, ochrannou zeď u druhého inundačního mostu na ul.
Brněnské a ochrannou zeď a ochranné hráze podél jatek (komplex více dílčích změn).
Změna 8.11 : návrh NY - ploch vodních a vodohospodářských – odvodňovací
kanál. Plocha se nachází ve východní části k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, za rybníky.
Změna 8.12 : návrh VTL plynovodu v severní části k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, na
hranici s k.ú. Cvrčovice u Pohořelic
Změna 8.15: Úprava regulativů funkčních ploch
2. Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1 platí regulativy uvedené v obecně
závazné vyhlášce Města Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 1.3.2006 a
nahradila regulativy funkčního využití území vyhlášky, která nabyla účinnosti dne
22.3.1995 a 12.5.2000, doplněná o následující výčet :

DY

PLOCHY PRO SILNIČNÍ
DOPRAVU

NY

PLOCHY VODNÍ A
VODOHOSPODÁŘSKÉ

Hlavní využití: pozemky3) dálnic, rychlostních silnic, silnic I.,
II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy.
Přípustné využití: místní komunikace III. třídy, veřejná
prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická
infrastruktura, pozemky staveb dopravních zařízení a
dopravního vybavení (například autobusová nádraží,
dopravní terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní
automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a
parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací,
čerpací stanice pohonných hmot).
Podmínečně přípustné využití: komunikace pro cyklisty a
pěší za podmínky že nebudou mít dopad na bezpečnost a
plynulost dopravního provozu.
Technická vybavenost a zařízení, která nemohou mít dopad
na bezpečnost a plynulost dopravního provozu.
Kde je to účelné, hlavně z důvodu náhrad za zábory
doprovodných obslužných účelových obecních cest, lze
umístit na těchto plochách souběžně vedenou účelovou
komunikaci pro bezprostřední zásobování přilehlého území.
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro
bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod,
občanské vybavení, malé i velké stavby odpadového
hospodářství.
Hlavní využití: vodohospodářské stavby, které slouží
zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před
jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu
území a plnění dalších účelů stanovených právními
předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany
přírody a
krajiny.
Přípustné využití: pozemky vodních ploch, koryt vodních
toků 6) a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití. Přípustné je rekreační využití
vodních ploch – koupání, slunění, rybaření.
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro
bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod,
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UA

PLOCHY SMÍŠENÉ ZÓNY

občanské vybavení nesouvisící s přípustným využitím,
dopravní terminály a centra dopravních služeb, stavby
odpadového hospodářství.
PŘÍPUSTNÉ jsou stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní
služby, malé obchody a služby, nerušící objekty veřejného
stravování, nerušící ubytovací zařízení, administrativa
neveřejná, malá parkoviště, jednotlivé garáže, malé garáže,
malé vodní prvky, stavby pro propagaci.
PODMÍNEČNĚ zde mohou být umisťovány rodinné domy,
bytové domy, středně velké obchody a služby, rušící
objekty veřejného stravování, rušící ubytovací zařízení,
kulturní zařízení, církevní stavby, vzdělávací zařízení,
stavby zdravotnické, veřejné administrativní objekty,
sociální ubytovací zařízení, služby motoristům. Mimo
centrum města (tj. mimo nám. Svobody a ulice Lidická,
Komenského, Školní, Kostelní, Hybešova, Stará obec) jsou
podmínečně přípustná i středně velká parkoviště, parkovací
plochy pro nákladní automobily, hromadné garáže, garáže
pro nákladní automobily.
V ploše 1.UA1 (býv. cihelna v k.ú. Pohořelice) jsou
podmínečně přípustné stavební dvory a betonárny.
V ploše 1.UA5 jsou podmínečně přípustné sběrné dvory a
kompostárny, a to za podmínky, že sběrný dvůr se bude
nacházet na pozemku obce a že bude v navazujícím řízení
prokázáno dodržení hygienických limitů ve vztahu k okolní
obytné zástavbě.
V ploše dílčí změny č. 4.6 jsou podmíněně přípustné malé a
středně velké zemědělské stavby, za podmínky, že bude v
navazujícím řízení prokázáno dodržení hygienických limitů
ve vztahu k okolní obytné zástavbě.
NEPŘÍPUSTNÉ jsou stavby pro individuální rekreaci,
stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, velké
skladové objekty, malé zemědělské stavby (kromě plochy
změny č. 4.6), středně velké zemědělské stavby (kromě
plochy změny č. 4.6), velké zemědělské stavby, vinné
sklepy, velká komerční zařízení, agroturistika, sportovní
plochy, sportovní objekty, malé stavby sportovní, vojenské
stavby, malé věže a stožáry, velké věže a stožáry, středně
velké stavby technického vybavení, velké stavby pro
energetiku, malé stavby odpadového hospodářství, velké
stavby odpadového hospodářství, stavby pro těžbu a
zpracování nerostných surovin, účelové stavby k
obhospodařování pozemků, vodohospodářské stavby,
železniční stavby.

3. Funkční plochy dílčích změn č. 8.1-8.11, vymezené v odstavci 1, se zařazují do
zastavitelných ploch.
4. Součástí změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice jsou tyto
části:
I.A. TEXTOVÁ ČÁST
I.A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
I.B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA A OCHRANY JEHO HODNOT
I.C. URBANISTICKÁ KONCEPCE
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I.D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
I.E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
I.F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
I.G. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
I.H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, STAVEB A
OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI
I.I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
I.J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
I.K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO POŘÍZENÍ A
VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
I.L. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB
I.M. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
I.B. GRAFICKÁ ČÁST číslování výkresů jako v původním územním plánu
2. Hlavní výkres (Komplexní urbanistický návrh) 1:5.000
3. Doprava 1:5.000
6. Vodní hospodářství 1:5.000
7. Energetika a spoje 1:5.000
9. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1:5.000
Odůvodnění
Odůvodnění změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice obsahuje textovou
a grafickou část (dle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.), které jsou nedílnou součástí
změny č.8 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice.
1. Textová část odůvodnění
II.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE
II.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ
II.3. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD VYDANOU KRAJEM
II.4. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
II.5. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
II.6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ, INFORMACE O
RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA K VYHODNCOCENÍ VLIVŮ NA ŽP
II.7. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
II.8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 odst. 5 SZ
II.9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY
ZOHLEDNĚNY NEBYLY
II.10. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
II.11. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V
ZÚR
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II.12. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH
II.13. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ
VARIANTY
II.14. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
II.15. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ
II.16. DŮSLEDKY ÚP VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
II.17. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
II.18. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
a) Postup při pořízení územního plánu
Město Pohořelice rozhodlo dne 29.4.2009 o pořízení změny č.8 Územního plánu
sídelního útvaru (dále jen ÚPNSÚ) Pohořelice usnesením zastupitelstva města č.
14/XXI/09.
Dne 25.11.2009 došlo rozsudkem NSS č.j. 3 Ao 1/2007-210 ke zrušení VÚC
Břeclavsko.
a.1) ZADÁNÍ
Projednání návrhu zadání změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice s dotčenými orgány bylo
zahájeno 23.3.2010. Projednání na obci proběhlo ve dnech od 6.4.2010 do
6.5.2010.
Zadání změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice, včetně zprávy o projednání zadání, bylo
schváleno zastupitelstvem obce Pohořelice dne 15.12.2010.
Dne 22.9.2011 byly usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č.
1552/11/Z25 vydány ZÚR JMK.
a.2) NÁVRH
Projednání návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice s dotčenými orgány bylo
zahájeno 14.3.2012. Projednání na obci proběhlo ve dnech od 14.3.2012
16.5.2012. Společné jednání se uskutečnilo na městském úřadě v Pohořelicích
dne 16.4.2012. Na základě uplatněných stanovisek a připomínek
byla
zpracována zpráva o projednání návrhu ÚP Pohořelice s vyhodnocením
jednotlivých oprávněných stanovisek a připomínek.
Dne 21.6.2012 byly rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Ao 7/2011-687
zrušeny Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Vzhledem
k provázanosti dokumentace ZÚR JMK s navrženým řešení v ÚP Pohořelice
došlo nejasnostem ohledně dalšího postupu při pořizování ÚP Pohořelice. Další
projednávání bylo proto přerušeno do vyjasnění o dalším postupu.
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Dne 1.1.2013 vstoupil v platnost zákon 350/2012 Sb., který novelizuje zákon
183/20016 Sb., stavební zákon. Dne 3.1.2013 byla Ministerstvem pro místní
rozvoj zveřejněna metodická pomůcka k přechodným ustanovením stavebního
zákona.
Po projednání s dotčenými orgány bylo proto, v souladu s touto metodikou,
předána zpráva o projednání spolu s projednanou dokumentací pod č.j. MUPO
18495/2013 dne 31.7.2013 na KÚ JMK – OÚPSŘ k vydání stanoviska dle ust §
50 odst.7 stavebního zákona, po novele.
Stanovisko KÚ JMK OÚPSŘ č.j. JMK 87608/2013 bylo vydáno dne 29.8.2013.
Stanovisko obsahovalo m.j. požadavky k úpravě předložené dokumentace a
dalšímu následnému postupu pořizovatele.
Na základě požadavků tohoto stanoviska a výsledku projednání byla
dokumentace Návrhu změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice upravena a dne 26.9.2013
předána na KÚ JMK – OÚPSŘ se žádostí o potvrzení k odstranění nedostatků
návrhu ÚP Pohořelice dle ust. §50 odst. 8 SZ.
Potvrzení o odstranění nedostatků č.j. JMK 111789/2013 dle § 50 odst.8
stavebního zákona, obdržel pořizovatel dne 14.10.2013.
a.3) ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ
Na podkladě upravené dokumentace návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice, bylo
v souladu s dle § 52 SZ oznámeno konání veřejného projednání veřejnou
vyhláškou.
Oznámení bylo dne 29.10.2013 vyvěšeno na úřední desce Města Pohořelice a
současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejné projednání bylo
stanoveno na 2.12.2013 od 16.00 v kongresovém sále Městského úřadu
Pohořelice. Dokumentace byla ode dne vyvěšení k nahlédnutí u pořizovatele a na
webových stránkách www.pohorelice.cz, v sekci úřední deska. Současně se
zveřejněnou dokumentací byl také vystaven změnový list, obsahující výčet částí
řešení, které byly změněny od společného jednání.
Lhůta pro možnost uplatnění stanovisek, připomínek a námitek vypršela dne
9.12.2013. K řízení o vydání byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů,
připomínky oprávněného investora, občanských sdružení a námitka oprávněné
osoby. Vypořádání uplatněných stanovisek, připomínek a námitek je uvedeno ve
Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice, které je přílohou
opatření obecné povahy.
Ve stanovené lhůtě byla uplatněna námitka ze strany oprávněných osob, která je
vypořádána u bodu 8.3.5. vyhodnocení.
Návazně na provedení úprav dokumentace dle předchozího projednání, bylo
požádáno o stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí z hlediska ust. §53 odst.2 stavebního zákona, k změněným částem
dokumentace od předchozího projednání. Ve stanovisku č.j. JMK118876/2014 ze
dne 14.11.2014 bylo sděleno, že zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž
uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem dotčeny a změny
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nejsou takového charakteru a rozsahu, aby zavdávaly důvod k požadavku na
posouzení vlivů změny č. 8 ÚPN SÚ na životní prostředí.
Na podkladě takto upravené a posouzené dokumentace návrhu změny č.8
ÚPNSÚ Pohořelice, bylo v souladu s dle § 52 odst.1 a § 53 odst.2 stavebního
zákona, oznámeno konání prvního opakovaného veřejného projednání veřejnou
vyhláškou a dotčeným orgánům a obcím bylo zasláno samostatně.
Oznámení bylo dne 12.1.2015 vyvěšeno na úřední desce Města Pohořelice a
současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejné projednání bylo
stanoveno na 12.2.2015 od 15.00hod v kongresovém sále Městského úřadu
Pohořelice. Dokumentace byla ode dne vyvěšení k nahlédnutí u pořizovatele a
webových stránkách www.pohorelice.cz v sekci úřední deska.
Současně bylo v oznámení uvedeno následující poučení.
Nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky.
Ve stejné lhůtě mohou proti návrhu změny č.8 Územního plánu sídelního útvaru
Pohořelice podat námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Připomínky a námitky, musí
obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezení území dotčeného námitkou.
Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska k částem řešení, které byly
od společného jednání změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. (§22 odst. 3
stavebního zákona)
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.
Uplatněné připomínky a jedna námitka byly zapracovány do vyhodnocení
projednání změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice, která byla, i s kopiemi uplatněných
připomínek a námitky, jednotlivě rozeslána všem dotčeným orgánům spolu
návrhem jejich vypořádání a návrhem rozhodnutí o námitce. Návrh rozhodnutí o
námitce je uveden v části 1.j) na straně 10 tohoto opatření obecné povahy.
Rozsah stanovisek uplatněných dotčenými orgány k návrhu vypořádání
jednotlivých připomínek je uveden ve vyhodnocení projednání změny č.8 ÚPNSÚ
Pohořelice.
b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z
hlediska širších vztahů
Změna č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice je v souladu s Politikou
územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1 schválené usnesením
Vlády České republiky usnesením ze dne 15.4.2015. Podrobné vyhodnocení viz
v části l) vyhodnocení souladu s ustanovením § 53 odst. 4) a 5) zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění, odst.a)
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje nejsou vydány.
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Město Pohořelice je součástí území okresu Brno-venkov, pro který není platná
žádná územně plánovací dokumentace vydaná krajem.
Podrobné vyhodnocení je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č.8
ÚPNSÚ Pohořelice v části :
II.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ
II.3. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD VYDANOU
KRAJEM
c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Návrh změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice je zpracován v souladu s cíli a úkoly
územního plánování specifikovaných v ust. § 18 a 19 stavebního zákona,
v platném znění. Je řešen s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a
kulturních hodnot v řešeném území. Cílem je dosažení trvale udržitelného
rozvoje, tj. vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj
a uspokojení potřeb současné generace, aniž by byly ohroženy podmínky života
generací budoucích.
Územní plán usiluje o komplexní řešení účelného využití a prostorového
uspořádání území. Chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Určuje
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Podrobné vyhodnocení viz v části l) vyhodnocení souladu s ustanovením § 53
odst. 4) a 5) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, odst.b).
Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, konkretizující úkoly
územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních
souvislostech.
Podrobné vyhodnocení je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č.8
ÚPNSÚ Pohořelice v části : II.4. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Návrh změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice je vypracován v souladu s požadavky zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a s
požadavky jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území v podobě jejich novel a dodatků.
Dokumentace Návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice je zpracován firmou AR
projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29, 627 00 Brno, zodpovědný projektant
Ing.arch. Milan Hučík, autorizace ČKA č. 02 483.
Pořizovatelem je Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební
úřad, v souladu s ust. §6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, v platném znění, na
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základě usnesení zastupitelstva Města Pohořelice ze dne 29.4.2009 o pořízení
změny ÚPNSÚ Pohořelice.
Podrobné vyhodnocení je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č.8
ÚPNSÚ Pohořelice v části :
II.5. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů
Do řešení jsou zapracovány stanoviska dotčených orgánů, podaná v průběhu
projednávání Návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice. Dokumentace je zpracována
a projednána v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
Podrobné vyhodnocení jednotlivých stanovisek dotčených orgánů uplatněných
během společného jednání o návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice je popsáno ve
zprávě o projednání, která je přílohou tohoto návrhu opatření obecné povahy.
K řešení rozporu mezi stanovisky dotčených orgánů nedošlo.
Bude doplněno po veřejném projednání návrhu v rámci řízení o vydání dle § 52 a
§53 stavebního zákona.
Podrobné vyhodnocení je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č.8
ÚPNSÚ Pohořelice v části :
II.7. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
f) Vyhodnocení splnění zadání, pokyn
Územní plán byl zpracován podle schváleného zadání. Požadavky a připomínky
uplatněné během projednání návrhu zadání byly vyhodnoceny ve zprávě o
projednání zadání ÚP Pohořelice a následně zapracovány do zadání. Zadání ÚP
Pohořelice, včetně zprávy o jeho projednání, bylo schváleno zastupitelstvem Města
Pohořelice dne 15.12.2010.
Na základě zadání byl zpracován návrh změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice Územního
plánu Pohořelice. Postup jeho projednání viz výše v textu, část a.2) NÁVRH.
Podrobné vyhodnocení jednotlivých požadavků je součástí textové části
odůvodnění návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice v části : II.10. VYHODNOCENÍ
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Podrobné zdůvodnění je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č.8
ÚPNSÚ Pohořelice, v části II.13. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO
ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí posoudil v rámci
projednání Návrhu zadání změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice, z hlediska zákona č.
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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 s následujícím závěrem.
„Změny předkládané v návrhu zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru
Pohořelice stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1
zákona, jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle § 10a až 10i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. OŽP na základě výše uvedených vyjádření
orgánů ochrany životního prostředí a na základě vyhodnocení podle kritérií
uvedených v příloze č. 8 citovaného zákona neuplatňuje požadavek na
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Tím v žádném případě
není dotčena povinnost investorů – oznamovatelů konkrétních záměrů uvedených
v § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, postupovat ve smyslu
ustanovení § 6 a následujících zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
které upravují posuzování záměrů.“
Vzhledem k tomu nebylo proto zadáno zpracování posouzení vlivu koncepce na
životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. (tzv. SEA) a rozbor udržitelného rozvoje
území dle zákona 183/2006 Sb. Ve stanovisku Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, z hlediska ust. §53 odst.2 stavebního zákona,
ke změněným částem dokumentace od předchozího projednání č.j.
JMK118876/2014 ze dne 14.11.2014 bylo sděleno, že zájmy ochrany přírody a
krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem
dotčeny a změny nejsou takového charakteru a rozsahu, aby zavdávaly důvod k
požadavku na posouzení vlivů změny č. 8 ÚPN SÚ na životní prostředí. Toto
stanovisko bylo následně potvrzeno stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského
kraje č.j. JMK 2144/2014 ze dne 12.2.2015.
i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Souhlasné stanovisko z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno k návrhu změny č.8 ÚPNSÚ
Pohořelice dne 11.5.2012 pod č.j. JMK 30928/2012, dále JMK 123368/2013 ze
dne 25.11.2013 a JMK 2144/2014 ze dne 12.2.2015.
Podrobné vyhodnocení je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č.8
ÚPNSÚ Pohořelice v části:
II.17. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA
j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Dne 10.12.2013 podala námitku paní Marta Součková, Nová Ves 152, 691 23
Pohořelice.
Námitka byla podána v listinné podobě podatelnu Městského úřadu Pohořelice,
kde byla zaevidována pod č.j. MUPO 29889/2013.
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně.
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Text uplatněné námitky a podrobné odůvodnění jejího vypořádání je uvedeno ve
vyhodnocení projednání návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice, které je přílohou
opatření obecné povahy.
k) Vyhodnocení připomínek
Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci společného jednání o návrhu změny
č.8 ÚPNSÚ Pohořelice a opakovaného veřejného projednání návrhu v rámci řízení
o vydání dle §52 odst. 3 a §53 odst.2 stavebního zákona, je provedeno ve
Vyhodnocení projednání návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice, které je přílohou
tohoto návrhu opatření obecní povahy. K návrhu vypořádání uplatněných
připomínek není ze strany dotčených orgánů v souladu s ust. § 53 odst.1
stavebního zákona námitek a s jeho zněním souhlasí.
l) vyhodnocení souladu s ustanovením § 53 odst. 4) a 5) zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění.
Vyhodnocení § 53 odst.4) stavebního zákona :
a) Návrh změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice je v souladu s
Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1 schválené
usnesením Vlády České republiky usnesením ze dne 15.4.2015.
Vyhodnocení splnění republikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato
území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s
principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí,
avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány
její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny
jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Vyhodnocení : Celková koncepce řešení návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice
respektuje stávající hodnoty území a svým řešením plně napomáhá jejich dalšímu
rozvoji. Jsou navržena opatření pro ochranu a rozvoj urbanistické struktury území,
struktury osídlení a kulturní krajiny.
Priorita je dodržena.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a
ekologických funkcí krajiny.
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Vyhodnocení : Celková koncepce řešení změny č.8 Územního plánu sídelního
útvaru Pohořelice respektuje stávající funkce území z hlediska jeho zemědělského
využití a rozvíjí a stabilizuje dále ekologickou funkci krajiny.
Priorita je dodržena.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat
hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální
důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Vyhodnocení : Celková koncepce řešení návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice řeší
jednoznačný kompaktní rozvoj sídla ve vazbě na jednotlivé městské části a jeho
přechod do krajiny. Koncepcí jsou jednoznačně vytvářeny podmínky pro rozvoj a
posílení celkové sociální integrity území.
Priorita je dodržena.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci
dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování
kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního
rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a
v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v
PÚR ČR.
Vyhodnocení : Celková koncepce řešení návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice
stanovuje podmínky pro využívání jednotlivých ploch dle obecně uznávaných
principů, při současném respektování jednoznačného vývoje v území. V
dokumentaci jsou zohledněny jednotlivé připomínky od obyvatel obce a vlastníků
nemovitostí.
Priorita je dodržena.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje
území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní
posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových
hledisek.
Vyhodnocení : Celková koncepce řešení změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice stanovuje
podmínky pro rozvoj obce jako jednotného celku v návaznosti na sousední sídla a
potenciál území. Jsou nastaveny podmínky pro usměrněný a koordinovaný rozvoj
území.
Priorita je dodržena.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v
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hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto
územích.
Vyhodnocení : Celková koncepce řešení návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice
směřuje ke specifikaci sídla, jakožto centra zaměstanosti a služeb širokého území,
čímž zároveň dochází k nárůstu pracovních příležitostí v různých pracovních
oborech. V extravilánu sídla je zachován stávající zemědělský charakter využití
území. Je řešena koncepce dopravy v souladu požadavky PÚR.
Priorita je dodržena.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro
posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost.
Vyhodnocení : Město je řešeno jako kompaktní celek se stávající sídelní části
provázanou dopravně s městskými částmi. Město je členem dobrovolném svazku
obcí Mikroregion Čistá Jihlava a Místní akční skupiny (MAS) Podbrněnsko,
občanské sdružení, které si kladou za cíl spolupracovat na rozvoji venkova,
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj
region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování
dotačních prostředků.
Priorita je dodržena.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch
(tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu).
Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací
území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní
půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Vyhodnocení : Celková koncepce řešení návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice
stanovuje předpoklady k zajištění ochrany nezastavěného území, zachování
veřejné zeleně a jejího rozvoje. Stávající brownfields jsou již na území města téměř
všechny nově využity. Vzhledem k velikosti města a jeho členění na katastrální
území, se přímo předpokládá polyfunkční vyžití jednotlivých ploch a areálů.
Priorita je dodržena.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná
kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to
možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných
pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
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bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití
přírodních zdrojů.
Vyhodnocení : V řešeném území se nacházejí rozsáhlé plochy VKP a chráněné
části území (NATURA 2000, EVL), čímž je do značné míry redukována možnost
volného rozvoje území. Navržené rozvojové záměry jsou cíleně umisťovány do
nejméně konfliktních lokalit, při respektování současného stavu v území a jeho
přirozenému vývoji v průběhu minulosti. Jsou vytvářeny podmínky pro využívání
přírodních zdrojů.
Priorita je dodržena.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro
volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání
sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Vyhodnocení : V řešeném území jsou navrženy jednotlivé prvky ÚSES všech
úrovní a prvky krajinné zeleně. Dopravní a technické stavby byly dostatečně
prověřeny pozemkovými úpravami, nebo odbornými územními studiemi.
Priorita je dodržena.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené
pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech,
na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území
v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.
Vyhodnocení : V řešeném území jsou v dostatečném rozsahu navrženy plochy
lesní, přírodní a krajinné zeleně navazující na hranice zastavěného území a
zastavitelné plochy. V zastavitelných plochách jsou řešeny plochy veřejné zeleně.
Priorita je dodržena.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při
zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z
hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití
pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
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Vyhodnocení : V řešeném území jsou řešeny podmínky pro rozvoj cestovního
ruchu a sportovně rekreačních aktivit. Jsou navrženy trasy pro pěší a cyklisty
v rámci celého řešeného území, navázané na místní , regionální i celostátní trasy a
cíle. Jsou řešeny samostatné plochy pro rekreační a sportovní využití.
Priorita je dodržena.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.
Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné,
umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a
silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto
způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i
možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na
eliminaci těchto účinků).
Vyhodnocení : V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR primárně řešeny
požadavky na dopravní infrastrukturu, včetně vymezení potřebných ploch. Snahou
je především odstranění úzkých hrdel a zkapacitnění stávajících komunikací.
V řešeném území jsou s ohledem na jeho stávající charakter řešeny plochy a
koridory pro dopravní infrastrukturu dle potřeb území. Jsou řešeny cyklostezky i
trasy pro pěší. Návrh v jednotlivých lokalitách je koordinován se širšími záměry
v území. Jsou nastaveny podmínky pro usměrněný a koordinovaný rozvoj území.
Priorita je dodržena.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a
požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a
plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Vyhodnocení : V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR řešeny
požadavky na dopravní infrastrukturu, včetně vymezení potřebných ploch. Snahou
je především odstranění úzkých hrdel a zkapacitnění stávajících komunikací. Jsou
stanoveny podmínky pro další prověřování záměrů s ohledem na zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování
jeho ochrany před hlukem a emisemi.
Priorita je dodržena.
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(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených
mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet
dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území
obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní
činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Vyhodnocení : V řešeném území jsou v dostatečném rozsahu navrženy podmínky
pro omezení negativních dopadů na území. Jsou navrženy plochy lesní, přírodní a
krajinné zeleně navazující na hranice zastavěného území a zastavitelné plochy.
V zastavitelných plochách jsou řešeny plochy veřejné zeleně. Rozvoj výroby je
v území řešen s ohledem na jeho polohu a možné vlivy na území.
Priorita je dodržena.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy,
eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit
územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu
před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci
vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní.
Vyhodnocení : Je řešeno doplnění systému protipovodňových opatření na ochranu
před rozlivem v úrovni Q100, zajišťujícím jak plochu která bude ochráněna před
rozlivem, tak území, které ochráněno, s ohledem na územní podmínky, nebude.
Priorita je dodržena.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s
vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Vyhodnocení : Rozvoj území je řešen s ohledem na stávající morfologii území,
rozsah záplavového území a navržená protipovodňová opatření.
Priorita je dodržena.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v
území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.
Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které
jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
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Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení
(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří
mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě
osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí
regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s
venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech
regionech.
Vyhodnocení : V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR řešeny
požadavky na dopravní infrastrukturu, včetně vymezení potřebných ploch. Jsou
stanoveny podmínky pro další prověřování záměrů. Jsou řešeny požadavky na
dopravní dostupnost a prostupnost území v návaznosti na okolní obce a jeho širší
vazby.
Priorita je dodržena.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů
a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého
sektoru s veřejností.
Vyhodnocení : V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR stanoveny
podmínky pro další prověřování záměrů, aby zohledněny nároky na další rozvoj
území. Do řešení je zapracován výsledek vypořádání doposud uplatněných
stanovisek a připomínek.
Priorita je dodržena.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na
to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a
dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S
ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Vyhodnocení : V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR řešeny
požadavky na dopravní infrastrukturu, včetně vymezení potřebných ploch. Jsou
řešeny požadavky na dopravní dostupnost a prostupnost území v návaznosti na
okolní obce a jeho širší vazby.
Priorita je dodržena.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou
kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Strana 17 (celkem 20)

Vyhodnocení : Koncepce technické infrastruktury a zejména řešení zásobování
území vodou bylo v dokumentaci prověřováno a výsledek je v dokumentaci
zapracován. Navržené řešení bude umožňovat dlouhodobé plnění budoucích
požadavků na území. Rozsah navržených změn nezvyšuje nároky na stávající
způsob odvodu splaškových vod a zásobování vodou.
Priorita je dodržena
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné
výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem
minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění
bezpečného zásobování území energiemi.
Vyhodnocení : Rozsah navržených změn neobsahuje řešení ploch pro rozvoj
výroby energie z obnovitelných zdrojů. Důvodem je absence zájmu ze strany
veřejnosti v řešeném území. Stávající liniové trasy technické infrastruktury jsou
zachovány.
Priorita je dodržena
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské
struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení
ploch přestavby.
Vyhodnocení : Navržený rozsah změn nezasahuje do urbanistiké koncepce
bydlení. Stávající území neobsahuje žádné znevýhodněné části území, které by
bylo nutné řešit.
Priorita je dodržena
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje dosud nejsou v platnosti.
Město Pohořelice je součástí území okresu Brno-venkov, pro který není platná
žádná územně plánovací dokumentace vydaná krajem.
b) Návrh změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice je v souladu s cíli územního plánování. Je
řešen s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném
území. Cílem je dosažení trvale udržitelného rozvoje, tj. vytvoření podmínek pro
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb současné
generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích.
Změna usiluje o komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání
území. Chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného
území a nezastavitelných pozemků.
Změna vyjadřuje rovnováhu, kompromis mezi zájmy obce, stanovisky dotčených
orgánů, vlastníků pozemků a staveb i sousedních obcí. Cílem je dosáhnout obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů při harmonickém využití
území.
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Vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti
ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů.
Chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel. Stanovuje
koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, s ohledem na hodnoty a
podmínky území. Prověřil a posoudil potřebu změn v území.
Stanovil urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, podmínky pro provedení změn v
území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území.
Stanovil pořadí prováděných změn v území (etapizaci).
Vytvořil podmínky pro kvalitní bydlení.
Zabýval se civilní ochranou.
Při tvorbě územního plánu byly uplatněny poznatky z oborů architektury,
urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.
c) Návrh změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice je zpracován v souladu se zákonem
183/2006 Sb. a rozsahu jaký je stanoven vyhláškou č. 500/2006 Sb. v příl. č.7, o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
d) Do řešení návrhu změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice jsou zapracována stanoviska
dotčených orgánů podaná v průběhu projednávání Návrhu změny č. 8 ÚPNSÚ
Pohořelice. Návrh je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
Vyhodnocení § 53 odst.5) stavebního zákona:
a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle ust. §53 odst.4 stavebního
zákona viz výše v textu na str.11-20.
b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se, vzhledem ke
stanovisku Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru životního prostředí
č.j. JMK 41059/2010, ze dne 21.4.2010, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
k návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice nezpracovávala. Ve výše uvedeném
stanovisku nebyl požadavek na vyhodnocení vlivu na životní prostředí uplatněn
a současně byl vyloučen možný negativní vliv na evropsky významné lokality,
přírodní oblasti, nebo soustavy Natura 2000. Rovněž ani provedením úprav na
základě vypořádání společného jednání o návrhu, dle stanoviska č.j. JMK
118876/2014 ze dne 13.11.2014 nedošlo k uplatnění požadavku na
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
c) Stanovisko Krajského úřadu dle §50 odst.5 stavebního zákona nebylo vydáno,
vzhledem k výše uvedenému viz odst. b).
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