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1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
Pro Českou Republiku je platná Politika územního rozvoje ČR, schválená dne 20.7.2009 vládou ČR.
S tímto dokumentem je změna č.8 ÚPNSÚ Pohořelice v souladu.
Pro území, na kterém se nachází k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, Smolín a Nová Ves u Pohořelic nejsou
v současné době platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Pro území Jihomoravského
kraje byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22.09.2011 usnesením č. 1552/11/Z 25 vydány
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, ale následně zrušeny rozsudkem Nejvyššího
správního soudu č. 1Ao7/2011-526 ze dne 21.6.2012. V současné době proto neexistuje nadřazená
územně plánovací dokumentace Jihomoravského kraje.

2. Sdělení o zohlednění připomínek sousedních obcí
Během projednávání návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice, nebyly uplatněny připomínky ze strany
sousedních obcí .

3. Sdělení o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vzhledem k tomu, že nebyla zřízena Rada obcí, ani nebylo vyhodnocení vlivu požadováno v zadání
změny č.8 ÚPNSÚ, není vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj obsahem této dokumentace.

4. Sdělení o zohlednění stanoviska Komise k vlivům územního
plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy
Ve vyjádření Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje č.j. JMK 41059/2010 ze dne 21.4.2010
k návrhu zadání změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice byl vyloučen možný významný negativní vliv na
evropsky významnou lokalitu vymezenou národním seznamem nebo vymezenou ptačí oblast. Nebylo
shledáno, že by záměry obsažené v navrhovaných změnách předloženého zadání zasahovaly do
regionálních prvků územního systému ekologické stability.
Vzhledem k tomu, nebylo stanovisko Komise vyžadováno.

5. Vyjádření Rady obcí a stanovisko pořizovatele o zohlednění
vyjádření
Vzhledem k tomu, že v průběhu pořizování změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice nebyla zřízena Rada obcí,
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nebylo vydáno žádné stanovisko, které by bylo nutné v této dokumentaci zohledňovat. Dle zákona č.
350/2012 Sb., kterým se novelizuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. byly Rady obcí pro udržitelný
rozvoj zrušeny.

6. Základní údaje o územním plánu obce
Územní plán sídelního útvaru Pohořelice byl vypracován Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 67, 602 00 Brno
Pořizovatel : OÚ Břeclav
Zodpovědný projektant : Ing. arch. P. Mackerle
Územní plán obce byl schválen zastupitelstvem města Pohořelice dne 25.1. 1995
Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od 22.3.1995

Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice byla vypracována S-projektem plus a.s.,
Tř. T.Bati 508, 762 73 Zlín
Pořizovatel : OÚ Břeclav
Zodpovědný projektant : Ing. arch. František Balajka
Změna č.1 ÚPNSÚ byla schválena zastupitelstvem města Pohořelice dne 10.4.2000
Vyhláška o závazných částech nabývá účinnosti od 28.5.2000

Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice byla vypracována firmou AR projekt s.r.o.,
Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice, Odbod územního plánování a stavební úřad
Zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík
Změna č.2 ÚPNSÚ byla schválena zastupitelstvem města Pohořelice dne 13.2.2006
Vyhláška o závazných částech nabyla účinnosti od 1.3.2006

Změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice byla vypracována firmou AR projekt s.r.o.,
Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice, Odbod územního plánování a stavební úřad
Zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík
Změna č.3 ÚPNSÚ byla vydána zastupitelstvem města Pohořelice dne 10.3.2008 a nabyla účinnosti
od 31.3.2008

Změna č.4a územního plánu sídelního útvaru Pohořelice byla vypracována firmou AR projekt s.r.o.,
Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice, Odbod územního plánování a stavební úřad
Zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík
Změna č.4a ÚPNSÚ byla vydána zastupitelstvem města Pohořelice dne 15.12.2010 a nabyla
účinnosti od 31.12.2010.
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U návrh změny č.4b územního plánu sídelního útvaru Pohořelice je v současnosti projednávání
pozastaveno.

Změna č.5 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice byla vypracována firmou AR projekt s.r.o.,
Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice, Odbod územního plánování a stavební úřad
Zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík
Změna č.5 ÚPNSÚ byla vydána zastupitelstvem města Pohořelice dne 10.12.2008 a nabyla účinnosti
od 3.2.2009

Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice byla vypracována firmou AR projekt s.r.o.,
Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice, Odbod územního plánování a stavební úřad
Zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík
Změna č.6 ÚPNSÚ byla vydána zastupitelstvem města Pohořelice dne 17.6.2009 a nabyla účinnosti
od 14.7.2009.

U návrhu zadání změny č.7 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice je v současnosti
projednávání zastaveno.

Návrh změny č.9. územního plánu sídelního útvaru Pohořelice byla vypracována firmou AR projekt
s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice, Odbod územního plánování a stavební úřad
Zodpovědný projektant : Ing. arch. Milan Hučík
Změna č.9 ÚPNSÚ byla vydána zastupitelstvem města Pohořelice dne 9.11.2011 a nabyla účinnosti
od 29.11.2011.

Dne 19.12.2012 Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 6Ao 4/2010-88, který nabyl právní moci dne
21.1.2013 rozhodl takto :
"Opatření obecné povahy - Územní plán sídelního útvaru Pohořelice, schválený zastupitelstvem
města Pohořelice dne 25. 1. 1995, se v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R52 se všemi
jejími objekty a souvisejícími stavbami, včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající
silniční síť a souvisejících ochranných pásem ruší dnem nabytí právní moci tohoto rozsudku."

7. Základní údaje o změně č. 8 a způsobu projednání
7.1. způsob projednání změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice
Zastupitelstvo města Pohořelice na svém zasedání dne 29.4.2009 rozhodlo o pořízení změny č.8
územního plánu města.
Pořizovatel : MěÚ Pohořelice – OÚPSÚ
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Zpracovatel dokumentace návrhu: Ing. arch. Milan Hučík
Číslo autorizace: ČKA 100 2483
Schvalující orgán : Zastupitelstvo města Pohořelice
Nadřízený orgán : KÚ JmK Brno, OÚPSŘ

Zadání změny č.8 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 15.12.2010.

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 změny
č.8 ÚPNSÚ Pohořelice s vyhodnocením jednotlivých oprávněných stanovisek a připomínek.
Tato zpráva o projednání spolu s projednanou dokumentací a došlými stanovisky, vyjádřeními a
připomínkami byla předána 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
žádné požadavky k úpravě předložené dokumentace a dalšímu postupu pořizovatele.
V souvislosti se zrušením Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje rozsudkem Nejvyššího
správního soudu ze dne 21.6.2012 a rozsudkem NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012, byla
dokumentace Návrhu změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice po společném jednání upravena tak, aby
reagovala na aktuální právní stav.
Po provedení úprav byla dokumentace dne 18.9.2013 předána pořizovateli, který ji dne 26.9.2013
předal na KÚ JMK – OÚPSŘ k vydání potvrzení o odstranění nedostatků dle ust. § 50 odst.8
stavebního zákona. KÚ JMK – OÚPSŘ, vydal dne 9.10.2013 pod č.j. JMK 111789/2013 sdělení o
potvrzení odstranění nedostatků.

Na podkladě upravené a posouzené dokumentace návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice, bylo
v souladu s dle § 52 stavebního zákona, oznámeno konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou
a dotčeným orgánům a obcím bylo zasláno samostatně.
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 16.00hod
v kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice. Dokumentace byla ode dne vyvěšení k nahlédnutí
u pořizovatele a webových stránkách www.pohorelice.cz.
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.
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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.
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. tohoto 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 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.
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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. V průběhu stanovené lhůty opakovaného veřejného projednání
nebyly uplatněny žádné námitky ze strany oprávněných osob.
V návaznosti na vydání aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR bylo dne 24.6.2015 požádáno o
vydání doplňujícího stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, k souladu projednávané změny č.8 s aktualizací PÚR ČR. Toto stanovisko bylo
vydáno dne 22.7.2015 pod č.j. JMK81851/2015.

7.2. Základní údaje o změně č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice
7.2.1. Základní údaje
Změna č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice sestává z dílčích změn 8.1 – 9.15.
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. Navrhovanou změnou nedojde k
rozšíření zastavitelných ploch.
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. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných
ploch.
Změna 8.3 : návrh DY - plochy pro silniční dopravu. Plocha leží v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
jedná se o propojovací účelovou komunikaci Pohořelice-Branišovice. Tato změna je vyvolána
homogenizací silnice I/53. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch.
V průběhu projednání bylo od záměru upuštěno.
Změna 8.4 : návrh DY - plochy pro silniční dopravu. Plocha leží v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
jedná se o plochu pro návrh napojení silnice II/395 na silnici I/53. Navrhovanou změnou
nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze
dne 19.12.2012 byl rozsah plochy redukován.
Změna 8.5 návrh DS – ploch služeb pro silniční dopravu (velkokapacitní odpočívadlo ve směru na
Mikulov). Plocha leží v k.ú. Nová Ves u Pohořelic, na silnici R52. Navrhovanou změnou dojde
k rozšíření zastavitelných ploch. Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne
19.12.2012 je od dalšího projednávání záměru upuštěno.
Změna 8.6 : návrh DS – ploch služeb pro silniční dopravu (velkokapacitní odpočívadlo ve směru na
Brno). Plocha leží v k.ú. Nová Ves u Pohořelic, na silnici R52. Navrhovanou změnou dojde k
rozšíření zastavitelných ploch. Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne
19.12.2012 je od dalšího projednávání záměru upuštěno.
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. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch.
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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. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch.
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. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření
zastavitelných ploch.
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). Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření
zastavitelných ploch.
Změna 8.11 : návrh NY - ploch vodních a vodohospodářských – odvodňovací kanál. Plocha se
nachází ve východní části k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, za rybníky. Navrhovanou změnou
nedojde k rozšíření zastavitelných ploch.
Změna 8.12 : návrh VTL plynovodu v severní části k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, na hranici s k.ú.
Cvrčovice u Pohořelic. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch.
Změna 8.13 : návrh DY - plochy pro silniční dopravu. Plocha se nachází v k.ú. Nová Ves u
Pohořelic, jedná se mimoúrovňovou křižovatku na R52, jihovýchodně od Nové Vsi, a
navazující úpravu tras účelových komunikací. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření
zastavitelných ploch. Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012 je
od dalšího projednávání záměru upuštěno.
Změna 8.14 : návrh DY - plochy pro silniční dopravu. Změna řeší vymezení plochy pro silniční
dopravu v souvislosti se stabilizovanou trasou R52. Plocha leží v k.ú. Nová Ves u Pohořelic a
v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Jedná se o upřesnění vymezení těchto ploch dle projektu firmy
HBH. Trasa silnice R52 byla řešena ve změně č.2 územního plánu sídelního útvaru
Pohořelice, jednalo se o dílčí změnu č.2.18b – návrh trasy silnice R52 a změnu č.2.10 návrh
silnice III. třídy Pohořelice - Nová Ves. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření
zastavitelných ploch. Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012 je
od dalšího projednávání záměru upuštěno.
Změna 8.15
změna: Úprava regulativů funkčních ploch

8. Vyhodnocení stanovisek k Návrhu změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice
Pokyny pro úpravu a doplnění řešení
V průběhu projednávání návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice byla podána stanoviska, která
nevyvolala významné změny v grafické ani textové části.
V souvislosti se zrušením Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje rozsudkem Nejvyššího
správního soudu ze dne 21.6.2012, bude dokumentace Návrhu změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice po
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společném jednání upravena tak, aby reagovala na aktuální právní stav. Vzhledem k rozsudku NSS
č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012 je od dalšího projednávání záměrů 8.5, 8.6, 8.13 a 8.14
upuštěno. Plocha č. 8.4 byla redukována pouze na rozsah silnice I/53.
Návrh změny č.8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice je zpracován v souladu se zákonem
183/2006 Sb. a rozsahu, který je dán 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. V řešení budou zohledněna stanoviska podaná v průběhu projednávání Návrhu
změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice.

8.1. Přehled vyjádření dotčených orgánů
8.1.1. Stanoviska uplatněná ve společném jednání o návrhu dle ust. §50
stavebního zákona
8.1.1.1. MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice – Odbor dopravy
Shora uvedený územní plán se dotýká zájmů státní správy v oblasti silnic II. a III. třídy existencí silnice
II/416 Slavkov-Židlochovice-Pohořelice, II/395 Velká Bíteš-D.Kounice-Pohořelice, III/42510 RajhradPohořelice, III/4133 Moravský Krumlov-Loděnice-Pohořelice, III/41622 Pohořelice-Velký Dvůr,
III/39521 Smolín-Medlov-Němčičky, III/39522 Smolín-spojka, III/39616 Nová Ves-průjezdná.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice nemá k návrhu změny č. 8
ÚPN SÚ Pohořelice námitek.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí.

8.1.1.2. MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice – kultura a památková péče
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako věcně a místně příslušný
správní orgán k výkonu státní správy v oblasti památkové péče podle ustanovení § 61 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, § 11 zákona č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád, § 29 odst. 2 písm. c) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky k návrhu
změny č.8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, okres Brno-venkov, zpracovaného v únoru
2011.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí.

8.1.1.3. KÚ JmK – odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82
Brno
A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)
OŽP, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice uplatňuje následující stanoviska:
1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):
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OŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 107 písm. a) vodního zákona k výše
uvedenému záměru sděluje: Realizace protipovodňových opatření č. 8.8 - 8.11 v tomto území nesmí
negativně ovlivňovat povodňový průtok v místě, nad i pod tímto opatřením. Omezením rozlivu může
dojít k soustředění průtoku a zaplavení oblastí, které by jinak zaplaveny nebyly. Realizací
protipovodňových opatření dojde ke změně záplavového území, která ovšem musí být realizována
tak, aby nezpůsobovala ohrožení v jiných oblastech. Ke stavbám v záplavovém území je třeba
povolení dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu tj. MěÚ
Pohořelice. OŽP dále upozorňuje, že část navrhované změny č. 8.14 - plochy dopravy se nachází v
pásmu hygienické ochrany II. stupně. Ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba
souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona, věcně a místně příslušným úřadem pro
udělení souhlasu je MěÚ Pohořelice.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: OŽP
příslušný podle písmene x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k
předloženému návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice v tom smyslu, že na základě předchozího
vyloučení významného vlivu zadání této změny ÚPN SÚ na soustavu Natura 2000, nemá k návrhu
další připomínky. Současně konstatuje, že žádné zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění
je příslušný OŽP nejsou tímto návrhem změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice dotčeny.
3. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění
pozdějších předpisů (zákon): Návrh změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice předkládá mimo jiné návrhovou
plochu dopravy 8.14 na ploše 31,04 ha, ke které nemá OŽP působnost při udělování souhlasu podle
ust. § 9 odst. 6 zákona. V souladu s ust. čl. II odst. 1) metodického pokynu odboru ochrany lesa a
půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 01.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF
(dále jen metodický pokyn) byla proto tato plocha projednána s orgánem ochrany ZPF Ministerstva
životního prostředí (MŽP).
MŽP ve svém stanovisku č. j.: 764/560/12, 26 289/ENV/12 ze dne 11.04.2012 k návrhu změny č. 8
ÚPN SÚ Pohořelice uvádí následující: MŽP byla v souladu s článkem II odst. 1 metodického pokynu
předložena žádost o stanovisko k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice, který předpokládá na
lokalitě určené pro dopravu zábor ZPF v rozsahu větším, než ke kterému má OŽP působnost při
udělování souhlasu podle § 9 zákona. MŽP, jako orgán ochrany ZPF podle § 13 odst. 1 zákona, s
odkazem na ust. § 18 odst. 4 zákona, zaujímá k předloženému návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice
následující stanovisko: Změna č. 8.14 o výměře 31,04 ha - lokalita je určena pro realizaci rozšíření
rychlostní silnice R52 na katastru obce Pohořelice a Nová Ves u Pohořelic a je převzata ze
schváleného

vyššího

stupně

územně

plánovací

dokumentace

(Zásady

územního

rozvoje

Jihomoravského kraje). MŽP akceptuje předložený návrh změny využití výše uvedeného území a
doporučuje vydat kladné stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ
Pohořelice. Orgán ochrany ZPF MěÚ Pohořelice své vyjádření k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ
Pohořelice ve lhůtě pro uplatnění stanoviska nezaslal. OŽP posoudil návrh změny č. 8 ÚPN SÚ
Pohořelice z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona uplatňuje
souhlasné stanovisko k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice. Své stanovisko zdůvodňuje OŽP
následovně: Navržené plochy dopravy 8.1DY, 8.4DY, 8.13DY a 8.14DY řeší rozšíření stávajících
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komunikací, vzhledem k této skutečnosti lze akceptovat i částečné dotčení nejbonitnějších
zemědělských půd I. a II. třídy ochrany. Plochy služeb pro silniční dopravu 8.5DS a 8.6DS, jsou
vzhledem k terénní konfiguraci, stavebně technickým nárokům a provozní souvislosti s R52, kterou
nelze řešit jinak, navrženy na zemědělské půdě I. třídy ochrany. U všech těchto ploch, včetně ploch
protipovodňových úprav nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF, které
jsou vymezeny v ust. § 4 zákona. Vzhledem k těmto skutečnostem a na základě projednání návrhové
plochy 8.14DY s MŽP proto uplatňuje OŽP souhlasné stanovisko k výše uvedeným návrhovým
plochám za současného akceptování záboru zemědělských půd I. a II. třídy ochrany. K plochám
územních rezerv 8.2 a 8.7 uplatní OŽP stanovisko při projednání změny územního plánu, v rámci
které budou vymezeny jako plochy zastavitelné. Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k
předloženému návrhu připomínky.
B) stanovisko odboru dopravy (OD)
OD uplatňuje za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona podle ustanovení § 40 odst. 3 písm.
f) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen zákon) následující stanovisko k návrhu změn č. 8
ÚPN SÚ Pohořelice a souhlasí s řešením silnic II. a III. tř. v návrhu změn územního plánu za
podmínky: 1. Změna 8.13. bude definována "mimoúrovňové křížení na R52, jihovýchodně od Nové
Vsi, a navazující úprava tras komunikací".
Odůvodnění OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona a § 4 odst. 2 stavebního zákona
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a
závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 1. Jedná se o křížení
komunikací, nikoliv křižovatku. Převáděnou komunikací je silnice II. tř., takže nelze plochu vyčleňovat
pro účelové komunikace. OD souhlasí s návrhem změn při splnění podmínek uvedených ve výroku.
Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným podkladem pro
opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.
C) stanovisko odboru kultury a památkové péče (OK)
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, uplatňuje OK 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 tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci OK.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Návrh protipovodňových opatření je zpracován na podkladu dokumentace pro
územní rozhodnutí, která je již s dotčenými orgány projednána a odsouhlasena.
MěÚ Pohořelice – OŽP byl vyzván k zaslání svého stanoviska v rámci společného jednání o
návrhu. Ve stanovené lhůtě se ovšem nevyjádřil.
Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012 je od dalšího projednávání
záměrů 8.5, 8.6, 8.13 a 8.14 upuštěno.

8.1.1.4. Obvodní báňský úřad v Brně, Dvořákova 13, 601 42 Brno
K Vašemu přípisu podanému dne 13.3.2012, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského pod č.j. SBS/08367/2012, zdejší úřad jako místně příslušný orgán
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státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující
stanovisko:
1. Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v k.ú. Smolín, vše v Jihomoravském kraji,
jsou evidovány
následující dobývací prostory (dále jen DP), stanovené podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
DP Žabčice, ev.č. 7 1083, stanovený pro organizaci České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem Praha 9
- Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 190 00, IČ: 275 84 534,
DP Žabčice I, ev.č. 6 0367, stanovený pro organizaci Pískovna Hrušovany a.s., se sídlem Hradčany,
Tišnovská 118, PSČ 66603, IČ: 28309405
Zdejší úřad požaduje, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby hranice výše uvedených
dobývacích prostorů byly v územním plánu respektovány a vyznačeny v mapových přílohách.
2. Podle evidence dobývacích prostorů, vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v k.ú. Nová ves u Pohořelic, Pohořelice nad Jihlavou, vše v Jihomoravském kraji,
není evidován dobývací prostor.
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad ke změně
územního plánu v těchto katastrálních územích nemá připomínek.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Uvedené dobývací prostory budou respektovány.

8.1.1.5. Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Úřad pro civilní letectví na základě žádosti č.j. MUPO 21120/2012 ze dne 12.03.2012 žadatele Město
Pohořelice , IČ 00283509 , se sídlem Vídeňská 699 , 69123 Pohořelice , vydává dle § 154 a násl.
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následující vyjádření k Návrhu
změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice. K výše uvedenému nemá Úřad pro civilní letectví připomínky
vzhledem k tomu, že nepředpokládá ohrožení bezpečnosti leteckého provozu.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí.

8.1.1.6. Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad nám. T.G.M. 976/13 Břeclav
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Břeclav nemá námitek k projednání návrhu změny č. 8
územního plánu sídelního útvaru Pohořelice.
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Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí

8.1.1.7. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01
Praha
Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska nadregionální
výstavby zdravotnických zařízení.
Český inspektorát lázní a zřídel z hlediska ochrany léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
vydává samostatná stanoviska k uvedeným lokalitám.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Český inspektorát lázní a zřídel byl obeslán se žádostí o stanovisko. Ve stanovené
lhůtě se nevyjádřil.

8.1.1.8. Státní energetická inspekce, územní inspektorát Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno
Na základě žádosti podané oddělením územního plánování dne 13.03.2012, ČR.— Státní energetická
inspekce, jako dotčený správní orgán podle § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu vydává toto stanovisko
ČR — Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina s
předloženým návrhem změny č. 8 územního plánu SU Pohořelice souhlasí.
Odůvodnění:
Pro zpracování změny č. 8 UPN SU města Pohořelice byla potřeba úprava hranice dříve vymezených
zastavitelných ploch tak, aby se s nově vymezenými návrhovými plochami nepřekrývaly. Nově
zakreslená trasa VTL plynovodu byla vyvolána přeložkou VTL plynovodu, kterou je potřeba vybudovat
pro sousední obec Cvrčovice. Přeložka zasahuje severní okraj k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
ČR — SEl, upozorňuje účastníky územního plánování na platnost zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k
zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k
zmírnění účinků případných havárií.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí

8.1.1.9. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS Jmk Brno) bylo dne
13.3.2012 Městským úřadem Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako úřadem
územního plánování, v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších změn a doplňků), doručeno oznámení o zahájení
společného jednání o Návrhu změny č. 8 ÚPSÚ Pohořelice, ze dne 12.3.2012.
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KHS Jmk Brno posoudila jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný dle § 82 odst.
1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
(ve znění pozdějších změn a doplňků), předložený návrh a v souladu s ustanovením § 82 odst. 2
písm. j) citovaného zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 50 odst. 2 citovaného zákona č.
183/2006 Sb. vydává toto
stanovisko:
s předloženým Návrhem změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice (pořizovatel:
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, se
souhlasí.
Upozornění:
V navazujících řízeních, nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby musí být prokázáno, že
hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení
případných navrhovaných protihlukových opatření.
Odůvodnění:
KHS JmK Brno bylo dne 13.3.2012 doručeno oznámení Městského úřadu Pohořelice, odbor
územního plánování a stavební úřad, o zahájení společného jednání o Návrhu změny č. 8 ÚPSÚ
Pohořelice. Současně byly dotčené orgány státní správy vyzvány k uplatnění svých stanovisek.
Zpracovatelem dokumentace je AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29A, Brno, vedoucí a
zodpovědný projektant: Ing.arch. Milan Hučík.
KHS JmK Brno vydala k Zadání změny č.8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice stanovisko
dne 12.4.2010 pod č.j.: 2541/2010/BV/HOK, č.dok.: BV/16078/2010/HOK.
Předmětem návrhu změny č. 8 ÚPSÚ Pohořelice je vymezení těchto ploch:
V oblasti technické infrastruktury (doprava)
změna 8.1, 8.3, 8.4, 8.13, 8.14 – návrh plochy pro silniční dopravu DY
změna 8.2, 8.7 – koridor územní rezervy pro silniční dopravu Rd
změna 8.5, 8.6 – návrh ploch služeb pro silniční dopravu Ds (velkokapacitní odpočívadlo ve směru na
Brno)
změna 8.8a,b,c
v oblasti vodního hospodářství
změna 8.8a,b,c, 8.9a,b, 8.10a,b,c, 8.11 – návrh ploch vodních a vodohospodářských (protipovodňová
opatření, odvodňovací kanál)
změna 5.12 – návrh VTL plynovodu
změna 8.15 – úprava regulativů funkčních ploch
Po posouzení předloženého – Návrhu změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice
(pořizovatel: Městský úřad odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice, IČ 00283509) – z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví je možno vyslovit s
předloženým návrhem souhlas.
Předložený návrh změn není v rozporu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a
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doplňků) resp. nepředstavuje zdravotní riziko pro populaci vystavenou potenciálním rizikovým
faktorům životních a pracovních podmínek.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Podmínka, že nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby musí být
prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně
doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření, bude
zapracována do textu jako podmínka přípustnosti stavby.

8.1.1.10.

Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánování, nábřeží L.

Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1
Zákon č. 2/1969 Sb. §17, ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje Ministerstvo dopravy jako ústřední
orgán státní správy ve věcech dopravy. Ustanovení §22 dále uvádí, že Ministerstvo dopravy
zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví — dopravních sítí v rámci jednotlivých druhů
dopravy.
Při výkonu působnosti DO v rámci územně plánovací činnosti prosazuje Ministerstvo dopravy
rozvojové záměry státu na úseku dopravní infrastruktury do územně plánovací dokumentace na úrovni
ZUR i UP jednotlivých obcí.
Na. základě ustanovení §4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vydává Ministerstvo dopravy, jako
dotčený orgán ve věcech dopravy podle §40 odst.2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů, podle §56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb. o drahách ve
znění pozdějších předpisů., podle §88 odst.1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb. o civilním letectví ve
znění pozdějších předpisů a podle §4 zák. č.114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě ve znění pozdějších
předpisů stanovisko k návrhu změny č. 8 UP Pohořelice.
Předložený návrh řeší 15 dílčích změn.
Ke změně 8.1. — pro úpravu (homogenizaci) silnice I/53 v úseku Lechovice — Pohořelice je dosud
zpracována pouze technická studie, požadujeme proto vymezit plochu pro dopravu pro umístění
budoucí stavby včetně souvisejících objektů v šířce ochranného pásma silnice I/53, tj. 100m.
Změnu 8.3. — návrh plochy pro silniční dopravu DY plocha pro propojovací účelovou komunikaci
Pohořelice — Branišovice, která je vyvolána homogenizací silnice I/53, požadujeme z projednáváni
vyřadit jako neprojednanou s majetkovým správcem silnic I. třídy.
U změny 8.13. — se nejedná o „mimoúrovňovou křižovatku“ na rychlostní silnici R52, ale o
mimoúrovňové křížení navržené silniční komunikace s rychlostní silnicí R52 s navazující úpravou tras
účelových komunikaci — požadujeme opravit.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Respektovat. Požadované úpravy a doplnění textu, vč. grafické části, budou
provedeny. Změna č. 8.3. - návrh plochy pro silniční dopravu DY plocha pro propojovací
účelovou komunikaci Pohořelice — Branišovice, bude z dalšího projednávání vypuštěna.
Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012 je od dalšího projednávání
záměrů 8.5, 8.6, 8.13 a 8.14 upuštěno.
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8.1.1.11. Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 84, P.O.BOX 553, 602 00 Brno
Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s
rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín,
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek–Místek,
Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno
vyhodnocení výše uvedené akce.
Česká republika – Ministerstvo obrany zastoupená VUSS Brno, jako věcně a místně příslušná ve
smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing.
Jaroslav Valchář na základě pověření ministryně obrany čj. 2566/2007-8764 ze dne 2.1.2008 ve
smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb. vydává k návrhu změny č. 8 územního plánu sídelního
útvaru Pohořelice stanovisko:
V kapitole II.9 na straně 26 Odůvodnění územního plánu požadujeme úpravu textu „Celé správní území města Pohořelice se nachází v zájmovém území A ČR – koridor RR spojů,
proto veškerá výstavba v tomto území musí být předem konzultována s VUSS Brno“
nahradit textem:
„Celé správní území města Pohořelice se nachází v zájmovém území A ČR – koridor RR spojů,
proto nadzemní výstavba přesahující 30 m n.t. v tomto území musí být předem konzultována s
VUSS Brno.“
Jedná se o zmírnění uvedených podmínek v souladu s čj. 2266/2010-1383-ÚP-BR k návrhu
zadání změny č. 8 a v souladu s aktuálními podmínkami jevu 82 ÚAP uplatňovanými ze strany
Ministerstva obrany.
Za předpokladu výše uvedené změny v textové části Odůvodnění návrhu změny č. 8 územního
plánu sídelního útvaru Pohořelice (str. 26) souhlasíme s předloženou ÚPD.
Vzhledem k tomu, že VUSS Brno neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a
zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD
při dodržení ustanovení § 175 zákona č.183/2006 Sb. připomínek.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Požadovaná úprava textu na str. 26 na znění : „Celé správní území města
Pohořelice se nachází v zájmovém území A ČR – koridor RR spojů, proto nadzemní výstavba
přesahující 30 m n.t. v tomto území musí být předem konzultována s VUSS Brno.“ Bude
v plném rozsahu provedena.

8.1.1.12. HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
Na společném jednání o návrhu změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice bylo ze strany zástupce HZS uplatněn
požadavek na doplnění řešení zásobování vodou pro požární účely v plochách 8.5 a 8.6. Dále byl
uplatněn požadavek na zapracování území zvláštní povodně pod vodním dílem do dokumentace
návrhu.
Stanovisko pořizovatele:
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Požadované úpravy budou do dokumentace na základě společného jednání provedeny.

8.1.1.12. HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
Fáze ÚPD: Společně jednání o návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice
Název obce: Pohořelice
Pořizovatel: MěU Pohořelice
Zpracovatel: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 62700 Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen HZS JMK) v souladu s ustanovením §12
odst. 2 písm. i) zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst.1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací dokumentaci,
předloženou čj. MUPO 21120/2012 ze dne 12.3.2012.
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění:
z předmětného návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice je zřejmé, že nebudou dotčena opatření
uvedená v § 20 vyhlášky MVČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a
bude splněn požadavek § 29, odst. 1, písmeno k, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, proto HZS JMK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí.

8.1.1.13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou se nenacházejí výhradní
ložiska nerostných surovin.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí.

Nevyjádřily se orgány:
MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice – odbor životního prostředí a zemědělství
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
MŽP ČR – Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
Správa CHKO Pálava, Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 611 32 Brno
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8.1.2. Stanoviska uplatněná v rámci řízení o návrhu dle ust. §52 stavebního
zákona
8.1.2.1.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ) obdržel
dne 25.10.2013 oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu
změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice ve smyslu § 52 odst. 1 stavebního zákona, které se uskuteční dne
02.12.2013 v kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice.
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání (§ 50) změněny.
Dle Odůvodnění změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice a změnového listu byl návrh územního plánu upraven
zejména na základě rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012 (upuštění od změn č. 8.5, 8.6,
8.13 a 8.14, které souvisely s trasou silnice R52) a na základě uplatněných námitek a připomínek k
řešení návrhu změny (Ministerstva dopravy – upuštění od změny č. 8.3 návrhu plochy pro silniční
dopravu DY pro propojovací účelovou komunikaci Pohořelice – Branišovice).
Návrh změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice zpracoval Ing. arch. Milan Hučík; AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova
1183/29a, 627 00 Brno a upravil tyto dílčí změny po společném jednání:
•

Vypuštění ploch změn č. 8.5, 8.6 a 8.13 – plochy byly vypuštěny ze změny č. 8 ÚPN SÚ
Pohořelice na základě rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012.

•

Vypuštění plochy změny č. 8.14 – plocha byla vypuštěna ze změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice na
základě rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012.

•

Vypuštění plochy změny č. 8.3 – plocha byla vypuštěna na základě stanoviska MD ČR

Tabelární vyhodnocení navrhovaných změn je nedílnou přílohou tohoto stanoviska.
OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 6 stavebního zákona koordinované stanovisko:
A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění
pozdějších předpisů:
OŽP nemá k vypuštění výše citovaných ploch z upraveného návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice
připomínky.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP příslušný podle § 77a odstavce 4 písmene x) výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k
předloženému upravenému návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice a konstatuje, že zájmy ochrany
přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný, nejsou tímto návrhem dotčeny.
3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
OŽP nemá z hlediska ochrany ovzduší k vypuštění výše citovaných ploch žádné připomínky a s
předloženým upraveným návrhem změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice souhlasí.
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4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
OŽP nemá připomínky a upozorňuje, že plochy změn č. 8.8, 8.9, 8.10 a 8.11 se nacházejí ve vyhlášeném
záplavovém území a ve vymezené aktivní zóně záplavového území. Jedná se o plochy
vodohospodářských (protipovodňových) opatření, s kterými OŽP v upraveném návrhu změny č. 8 ÚPN
SÚ Pohořelice souhlasí.
5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů:
OŽP s předloženým upraveným návrhem změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice souhlasí.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k předloženému návrhu připomínky.

B) stanovisko odboru dopravy (OD)
OD za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f), zákona
č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen zákon) neuplatňuje v řízení dle § 52 stavebního zákona
stanovisko k částem řešení změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice, které byly od společného jednání změněny
a souhlasí
s řešením silnic II. a III. třídy v upraveném návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice.
Odůvodnění:
OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona a § 4 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje jako věcně a
místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v
územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
Požadavky OD ze společného jednání o návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice ve věci řešení silnic II. a
III. třídy se týkaly dílčích změn, které byly po společném jednání z návrhu vypuštěny. V této souvislosti
OD upozorňuje, že deklarace zapracování úprav silnice R52 v bodě I.B. návrhu textu výroku není po
vypuštění předmětných změn relevantní.

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče (OK)
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, uplatňuje OK 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 tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci OK.

D) stanovisko OÚPSŘ
OÚPSŘ, jako nadřízený orgán, vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Části řešení, které byly od společného
jednání (§ 50) změněny, se dotýkají dané problematiky. Byly však vypuštěny na základě rozsudku NSS
č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012. Proto nemá OÚPSŘ k upravenému návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ
Pohořelice připomínky.
Stanovisko pořizovatele:
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Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek. Zapracování úprav silnice R52 v bodě I.B. návrhu
textu výroku bude revidováno.

8.1.2.2. Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Shora uvedený územní plán se dotýká zájmů státní správy v oblasti silnic II. a III. třídy existencí silnice
II/416 Slavkov-Židlochovice-Pohořelice, II/395 Velká Bíteš-D.Kounice-Pohořelice.
Změna č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice vyvolá změny tras silničních komunikací – navrhuje plochy pro silniční
dopravu, a to pro homogenizaci silnice I/53 Znojmo – Pohořelice (dílčí změna 8.1, šířka plochy 100
m). Změna č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice řeší více dílčích změn na západním okraji Pohořelic (koridor
územní rezervy pro MÚK na silnici I/53 a okružní křižovatku na silnici II/416, pro silniční obchvat kolem
bývalé cihelny ve směru na Cvrčovice). Dále navrhuje úpravu víceúrovňové křižovatky I/53 s R/52
(změna 8.4).
Vzhledem k přítomnosti silnice I/53 Brno-Znojmo je pro vystavení povolení stavby v ochranném
pásmu a povolení připojení k výše uvedené silnici I/53 příslušný dle § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice nemá k návrhu změny č.
8 ÚPN SÚ Pohořelice námitek.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek.

8.1.2.3. Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699,
691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako věcně a místně příslušný
správní orgán k výkonu státní správy v oblasti památkové péče podle ustanovení § 61 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, § 11 zákona č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád a § 29 odst. 2 písm. e)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nemá připomínky k vydání změny č.8 ÚPSÚ
Pohořelice.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek.

8.1.2.4. Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, obdržel dne 25.10.2013 oznámení zahájení řízení
o vydání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice a pozvání k veřejnému projednání.
Odbor životního prostředí vydává toto vyjádření z hlediska jednotlivých faktorů životního prostředí a
příslušných právních předpisů:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
K předložené změně č. 8 ÚP Pohořelice nemáme žádné připomínky.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů:
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Orgán ochrany ovzduší sděluje, že kompetentním orgánem k uplatnění stanoviska k návrhu změny č.
8 ÚP Pohořelice je dle § 11 odst. 2) písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Krajský úřad
JMK.
Ing. Baladová v.r.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (lesní zákon):
K předložené změně č. 8 územního plánu uplatňuje stanovisko dle §48a odst. 2 písm. b) lesního
zákona krajský úřad.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
K předložené změně č. 8 územního plánu nemáme žádné připomínky.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění
pozdějších předpisů:
K předložené změně č. 8 územního plánu uplatňuje stanovisko dle § 17a písm. a) krajský úřad.
Ing. Procházka v.r.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů:
Vodoprávní úřad sděluje, že kompetentním orgánem k uplatnění stanoviska k návrhu ÚP Pohořelice je
dle § 107 odst. 1) písm. a) vodního zákona je krajský úřad.
Ing. Polednová v.r.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek. Stanovisko KÚ JMK viz výše, bod 8.1.2.1.

8.1.2.5.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42

Brno
K Vašemu přípisu podanému dne 11.6.2013, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského pod č.j. SBS 17575/2013, zdejší úřad jako místně příslušný orgán
státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující
stanovisko:
1. Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v k.ú. Smolín v Jihomoravském kraji
jsou evidovány
následující dobývací prostory (dále jen DP), stanovené podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
-DP Žabčice, ev.č. 7 1083, stanovený pro organizaci České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem Praha 9 Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 190 00, IČ: 275 84 534,
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-DP Žabčice I, ev.č. 6 0367, stanovený pro organizaci Pískovna Hrušovany a.s., se sídlem Hradčany,
Tišnovská 118, PSČ 66603, IČ: 28309405

Vzhledem k tomu, že změna územního plánu se týká území mimo hranice výše uvedených
dobývacích prostorů, v souladu s ustanovením § 15 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad ke změně územního
plánu v tomto katastrálním území nemá připomínek.
2. Podle evidence dobývacích prostorů, vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v k.ú. Nová Ves u Pohořelic, Pohořelice nad Jihlavou, vše v Jihomoravském kraji
není evidován dobývací prostor.
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad ke změně
územního plánu v těchto katastrálních územích nemá připomínek.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek.

8.1.2.6. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska nadregionální
výstavby zdravotnických zařízení.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek.

8.1.2.7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) v souladu s ustanovením § 12
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst.1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 133/1985 Sb.“), posoudil výše uvedenou
územně plánovací dokumentaci, předloženou č.j.: MUPO 25890/2013 ze dne 24. 10. 2013.
K předmětné dokumentaci vydává HZS JMK souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění:
z návrhu Změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice je zřejmé, že nebudou dotčena opatření uvedená v § 20
vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a bude splněn
požadavek § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., proto HZS JMK rozhodl tak, jak je ve
výroku uvedeno.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek.

8.1.2.8.

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova

2687/84, 615 00 Brno
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Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s
rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín,
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek–Místek,
Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno
vyhodnocení výše uvedené akce.
Česká republika – Ministerstvo obrany zastoupená VUSS Brno, jako věcně a místně příslušná ve
smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing.
Jaroslav Valchář na základě pověření ministryně obrany čj.2566/2007-8764 ze dne 2.1.2008 ve
smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb. uplatňuje připomínku:
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č.
222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen
na základě stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP
– jev 82. V případě kolize může být výstavba omezena.
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do
grafické části dokumentace (Hlavní výkres).
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:
- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno
(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz.
ÚAP – jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren,
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do
grafické části pod legendu hlavního výkresu jako textovou poznámku v následujícím znění:
“Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení
Ministerstva obrany”.
Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci
aktualizace územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Doplnění dokumentace bude dle stanoviska provedeno.

Nevyjádřily se orgány:
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Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
MŽP ČR – Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Úřad pro civilní letectví ČR, provozní inspektorát, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad nám. T.G.M. 976/13 Břeclav
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury, oddělení územního plánu, Nábřeží Ludvíka
Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
Státní energetická inspekce, územní inspektorát Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno
Správa CHKO Pálava, Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 611 32 Brno

8.2. Přehled vyjádření subjektů a organizací přítomných v daném
území
8.2.1. Vyjádření uplatněná v rámci společného jednání o návrhu dle ust.§50
stavebního zákona
8.2.1.1. Ředitelství silnic a dálnic, závod Brno, technické oddělení, Šumavská 33, 612 54 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává v rámci společného jednání o návrhu změny č. 8 územního plánu
sídelního útvaru Pohořelice (kú. Nová Ves u Pohořelic, kú. Pohořelice, kú. Smolín) následující
vyjádření, které je podkladem pro stanovisko dotčeného orgánu — Ministerstva dopravy:
Projednávaná změna ÚPD řeší celkem patnáct dílčích změn:
8.1 - návrh plochy pro silniční dopravu DY — plocha pro homogenizaci silnice I/53.
8.2 - koridor územní rezervy pro silniční dopravu Rd — jedná se o výhledovou plochu pro realizaci
mimoúrovňové křižovatky na silnici I/53 a okružní křižovatky na silnici II/416.
8.3 - návrh plochy pro silniční dopravu DY — plocha pro propojovací účelovou komunikaci Pohořelice
— Branišovice, která je vyvolána homogenizací silnice I/53.
8.4 - návrh plochy pro silniční dopravu DY — plocha pro úpravu MÚK R52 se silnicí I/53 včetně
návrhu připojeni silnice II/395 na silnici I/53,
8.5 - návrh ploch pro silniční dopravu DS — návrh velkokapacitního odpočívadla na plánované
rychlostní silnici R52 ve směru na Mikulov,
8.6 - návrh ploch pro silniční dopravu DS — návrh velkokapacitního odpočívadla na plánované
rychlostní silnici R52 ve směru na Brno,
8.7 - koridor územní rezervy pro silniční dopravu Rd — jedná se o výhledovou plochu pro realizaci
severozápadního silničního obchvatu Pohořelic,
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8.8 a, b, c - návrh ploch vodních a vodohospodářských NY — protipovodňová opatření,
8.9 a, b - návrh ploch vodních a vodohospodářských NY — protipovodňová opatření,
8.10 a, b, c - návrh ploch vodních a vodohospodářských NY — protipovodňová opatření,
8.11- návrh ploch vodních a vodohospodářských NY—odvodňovací kanál,
8.12 - návrh VTL plynovodu,
8.13 a, b - návrh plochy pro silniční dopravu DY —jedná se o mimoúrovňovou křižovatku na rychlostní
silnici
R52 jihovýchodně od Nové Vsi a navazující úpravu tras účelových komunikací,
8.14 - návrh plochy pro silniční dopravu DY — plocha pro realizací rychlostní silnice R52,
8.15 - úprava regulativů funkčních ploch.
Zájmů ŘSD ČR se týkají pouze dílčí změny č. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.13 a 8.14
8.1 - vzhledem k tomu, že pro úpravu (homogenizací) silnice I/53 v úseku Lechovice — Pohořelice je
dosud zpracována pouze technická studie, je nutné vymezit koridor (plochu pro dopravu) pro umístění
budoucí stavby včetně souvisejících objektů v šířce ochranného pásma silnice I/53, tj. 100m,
8.2 - k vymezení výhledové plochy pro umístění mimoúrovňové křižovatky na silnici I/53 nemáme
námitky, záměr je převzat ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje,
8.3 - tuto dílčí změnu požadujeme z dalšího projednávání vypustit, protože tato navržená komunikace
není prověřena a odsouhlasena ŘSD ČR, event. návrh propojovací komunikace je možné zahrnout do
požadované plochy pro dopravu (v šířce 100m) pro homogenizaci silnice I/53, která je předmětem
dílčí změny 8.1,
8.4 - proti vymezení plochy pro úpravu MÚK R52 se silnicí I/53 včetně návrhu připojeni silnice II/395
na silnici I/53 nemáme námitky,
8.5, 8.6 k vymezení ploch pro velkokapacitní odpočívadla na plánované rychlostní silnici R52 nemáme
námitky, tyto plochy nebudou součástí veřejně prospěšné stavby rychlostní silice R52,
8.13 - k této dílčí změně uvádíme, že se nejedná o „mimoúrovňovou křižovatku na rychlostní silnici
R52, ale o mimoúrovňové křížení navržené silniční komunikace s rychlostní silnicí R52 s navazující
úpravou tras účelových komunikaci,
8.14 - k vymezení plochy pro realizaci rychlostní silnice R52 nemáme námitky, do popisu veřejně
prospěšných staveb s ozn. D je však nutné uvést následující: veřejná dopravní a technická
infrastruktura (plochy komunikací pro motorovou dopravu a plochy pro inženýrské sítě a stavby a
zařízení technického vybavení s nimi provozně související a stavbou vyvolané přeložky všech
inženýrských sítí a komunikací)
Mimo výše uvedené nemáme k projednávanému návrhu změny č. 8 ÚP Pohořelice připomínky.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí – respektovat. Požadavek na úpravy a doplnění textu, bude do textu respektován a
v plném rozsahu zapracován. Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012
je od dalšího projednávání záměrů 8.5, 8.6, 8.13 a 8.14 upuštěno.

8.2.1.2. Centrum dopravního výzkumu , v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
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V odpovědi na Vaše oznámení o zahájení projednání Návrhu změny č. 8 územního plánu sídelního
útvaru Pohořelice (Č. j.: MUPO 21120/2012, Spis. zn.: SZ MUPO 21120/2012/01) ze dne 12. 3. 2012
a z pověření Ministerstva dopravy, které je dotčeným orgánem státní správy ve věcech dopravy pro
oblast územního plánování, Vám vydáváme dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím
stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, následující vyjádření:
Řešeným územím obce procházejí silnice I. třídy č. 53, č. 52 a rychlostní silnice R52. Požadujeme
plně respektovat ochranná pásma uvedených silnic.
Řešeným územím je vedena regionální jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať č. 253.
Respektujte stávající stav a ochranné pásmo dráhy, které je 60 m od osy krajní koleje. Do tohoto
pásma nenavrhujte objekty určené k bydlení.
Výhledové zájmy námi sledované sítě letecké a vodní dopravy nejsou uvedeným Návrhem změny č. 8
ÚPN SÚ Pohořelice dotčeny.
K Návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice nemáme další připomínky.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí – respektovat. V průběhu úpravy návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice došlo ke
změně kategorie železniční tratě č. 253 z regionální dráhy na vlečku, která má ochranné pásmo
pouze 30m od osy krajní koleje. Vzhledem k tomu bude do dokumentace zapracováno
ochranné pásmo pouze v šířce 30m od osy krajní koleje.

8.2.1.3. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznámil v souladu s ust. zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zahájení projednáni‘ Návrhu
změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice.
Důvodem pro zpracování změny č. 8 územního plánu je potřeba zapracování úprav silnice I/53 a R52,
návrh ploch služeb pro silniční dopravu, zakreslení VTL plynovodu a zapracování projektu
protipovodňových opatření do územního plánu.
K “Návrhu zadání změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice“ bylo vydáno naší akciovou společností stanovisko s
připomínkami dne 31. 3. 2010 pod zn. 1329/2010-Ki, které i nadále zůstává v platnosti.
Po prostudování situací projednávané změny č. 8 jsme zjistili, že oproti návrhu zadání jsou plochy
označené 8.5 a 8.6 vymezeny pro odpočívadla u rychlostní silnice R52 umístěny odlišně od námi
odsouhlaseného řešení, které bylo zpracováno v dokumentací pro územní řízení stavby “Rychlostní
silnice R/52 - stavba 5204“, k němuž jsme vydali své stanovisko pod zn.2573/08-Ki ze dne 22. 5.
2008. Platnost tohoto vyjádření byla na základě žádosti společnosti HBH Projekt spol. s r.o. Brno
prodloužena dopisem VaK Břeclav, a.s. dne 12. 3. 2012 zn. 415/l2—Ja s tím, že naše původní
vyjádření k dokumentaci pro uzemní řízení zůstává i nadále v platnosti.
Na základě výše uvedených skutečností nám není jasné z jakého důvodu je v rámci změny č. 8
navrženo nové umístění ploch 8.5 a 8.6 včetně nových tras vodovodních řadů — vodovodních
přípojek k odpočívkám, které nebyly s naší akciovou společností odsouhlaseny.
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Problematika zásobování pitnou vodou zájmové oblasti zůstává i nadále nedořešena. Současně
upozorňujeme na ustanovení § 5 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. I když nejsme účastníky
společného jednání dovolujeme si na výše uvedené skutečnosti upozornit, aby se jimi mohl
zpracovatel ÚP zabývat.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Součástí dokumentace pro územní řízení, kterou má pořizovatel k dispozici, není
záměr velkokapacitních odpočívek u rychlostní silnice R52 v úseku 5204. Záměr je do návrhu
změny č.8 zapracován na základě předchozí dokumentace pro územní řízení, ze které byl záměr
velkokapacitních odpočívek pro současně vedené územní řízení vypuštěn a bude projednáván
samostatně. Poloha odpočívek byla odsouhlasena s projektantem záměru a zástupci ŘSD ČR
Brno. Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012 je od dalšího
projednávání záměrů 8.5, 8.6, 8.13 a 8.14 upuštěno.

8.2.2.

Vyjádření uplatněná v rámci řízení o vydání dle ust. §52 stavebního

zákona
8.2.2.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 52 Brno
Na základě oznámení o veřejném jednáni o návrhu změny č. 8 Územního plánu Pohořelice, podává
Ředitelství silnic a dálnic ČR k projednávané ÚPD následující vyjádření.
K předložené změně č. 8 jsme se vyjadřovali dne 11. května 2012 spisem zn. 001976/11300/2012.
Naše požadavky byly do návrhu UP zapracovány, a proto k němu nemáme připomínky.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Vyjádření je bez připomínek.
8.2.2.2. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou
zahájení řízení o vydání “Změny č. 8 Uzemního plánu sídelního útvaru Pohořelice“ (změna č. 8 ÚPSÚ
Pohořelice) a konání veřejného projednání.
Předmětem projednání jsou následující dílčí změny:
Změna 8.1. - návrh DY - plochy pro silniční dopravu
Změna 8.2 - Rd - koridor územní rezervy pro silniční dopravu
Změna 8.4 - návrh DY - plochy pro silniční dopravu
Změna 8.7 - Rd koridor územní rezervy pro silniční dopravu
Změna 8.8a,b,c, - návrh NY - ploch vodních a vodohospodářských (protipovodňová opatření)
Změna 8.9a,b - návrh NY - ploch vodních a vodohospodářských (protipovodňová opatření)
Změna 8.10a,b,c - návrh NY - ploch vodních a vodohospodářkých (protipovodňová opatření)
Změna 8.11 - návrh NY - ploch vodních a vodohospodářských - odvodňovací kanál
Změna 812 - návrh VTL plynovodu na hranici s kú. Cvrčovice
Změna 8.15 - úprava regulativů funkčních ploch
Od projednání záměru změny 8.5, 8.6, 8.13 a 8.14 bylo vzhledem k rozsudku NSS č.j. Ao 4/2010 ze
dne 19. 12. 2012, upuštěno.
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K návrhu změny č. 8 UPSU Pohořelice byla v průběhu projednání vydána naší akciovou společností
VaK Břeclav stanoviska s připomínkami dne 31. 3. 2010 pod zn. 1329/2010-Ki a ze dne 16. 4. 2012
pod zn. 1584/12-Ki.
K řízení o vydání “Změny č. 8 UPSU Pohořelice“ vydává společnost Vodovody a kanalizace Břeclav,
a.s. jako vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu následující stanovisko:
1. Zpracovatel změny č. 8 UPSU Pohořelice se našimi připomínkami zabýval. Změnou č. 8.1, 8.2, 8.7,
8.11 nedojde k dotčení stávajících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a
provozování naší akciové společnosti.
2. Upozorňujeme, že úpravou mimoúrovňové křižovatky silnic R52 x I/53 - změna č. 8.4 DY, může
dojít k dotčení ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Nová Ves. Pro činnosti v ochranném
pásmu II. stupně je nutné striktně vyžadovat hydrogeologické posouzení pro činnosti s látkami
závadnými vodám, stavební činnosti a případným novým odběrům vody. Na tuto skutečnost jsme již
upozornili ve svých předchozích stanoviscích.
3. K protipovodňovým opatřením navrženým v projednávané změně č. 8 bylo vydáno naší akciovou
společností vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení dne 10. 4. 2012 pod zn. 451/12-Ja, které
bylo adresováno investoru Městu Pohořelice. Kopii citovaného vyjádření v příloze přikládáme.
4. K návrhu VTL plynovodu změna 8.12 není námitek za předpokladu respektování stávajících
vodovodních řadů a kanalizačních stok.
5. Úpravu regulativů funkčních ploch změna 8.15, bereme na vědomí.
Současné tímto omlouváme naši neúčast na veřejném projednání Změny č. 8 ÚPSÚ Pohořelice‘,
které se bude konat dne 2.12.2013 na MěU v Pohořelicích.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Vyjádření je bez zásadních připomínek, které by bylo nutné v dokumentaci
zohlednit. Podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 451/12-Ja byly zohledněny v rámci vodoprávního
řízení k protipovodňovým opatřením. Jsou takového charakteru, že nemají dopad na koncepční
řešení v územním plánu.

8.3. Vyjádření obcí
V průběhu projednávání dle §50 a §52 stavebního zákona se dotčené obce nevyjádřily.

Nevyjádřila se obec:
Město Pohořelice
Obec Cvrčovice
Obec Odrovice
Obec Přibice
Obec Ivaň
Obec Vlasatice
Obec Branišovice
Obec Šumice
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Obec Pasohlávky
Městys Medlov
Obec Hrušovany u Brna
Obec Unkovice
Obec Žabčice

8.4. Vyjádření veřejnosti
V průběhu společného jednání o návrhu dle § 50 stavebního zákona nebyly k předložené
dokumentaci ze strany veřejnosti uplatněny žádné připomínky.

V průběhu řízení o vydání dle § 52 stavebního zákona byly k předložené dokumentaci uplatněny
totožné připomínky ze strany všech občanských sdružení. Ze strany oprávněných osob dle § 52
odst.2 stavebního zákona byla uplatněna jedna námitka. Námitka je obsahově totožná s připomínkami
občanských sdružení.
8.4.1. Dne 8.12.2013 podalo připomínku Občanské sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, IČO 266 53 486, U luhu 23, 635 00 Brno.
Připomínky byly podány v elektronické podobě bez elektronického podpisu na elektronickou podatelnu
Městského úřadu Pohořelice, kde byly zaevidovány pod č.j. MUPO 30013/2013. Následně byly dne
10.12.2013 doplněny listinným podáním zaevidovaným pod č.j. MUPO 29890/2013. Z probíhajících
jiných řízení je doloženo oprávnění k činění úkonu pro doc. Petra Firbase.
„K předmětnému návrhu změny č. 8 územního plánu (ÚP) obce Pohořelice na základě ustanovení §50
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), v
platném znění, podáváme níže uvedené připomínky a požadujeme jejich plné vypořádání.
Území dotčené připomínkami je celé území obce Pohořelice.
Připomínky:
1. Nelze projednávat protiprávní dokument – návrh ZMĚNY Č. 8 ÚP Pohořelice
Odůvodnění:
Zveřejněný návrh ZMĚNY Č. 8 ÚP Pohořelice je v rozporu se zákonem, neb je zde zahrnut koridor
R52, který není závazně schválen v nadřazené územně plánovací dokumentaci.
Obec Pohořelice prohrála nedávno spor u Nejvyššího správního soudu, který v územním plánu pro
Pohořelice zrušil protiprávně schválený koridor R52. V rozsudku čj. 6 Ao 4/2010 – 88 ze dne 19.
prosince 2012 bylo soudem rozhodnuto, že
„Opatření obecné povahy - Územní plán sídelního útvaru Pohořelice, schválený zastupitelstvem
města Pohořelice dne 25. 1. 1995, se v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R52 se všemi
jejími objekty a souvisejícími stavbami, včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající
silniční síť a souvisejících ochranných pásem ruší dnem nabytí právní moci tohoto rozsudku“
Rozsudky NSS jsou bez dalšího závazné pro celou státní správu, tedy i pro Městský úřad Pohořelice v
roli pořizovatele změny č. 8 ÚP pro obec Pohořelice.
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Pořizovatel a zpracovatel reagovali na předmětný rozsudek NSS, ale pouze částečně. Je nutno
zjednat nápravu a PLNĚ respektovat předmětný rozsudek NSS a další ustálenou judikaturu NSS.
2. Z návrhu Opatření obecné povahy, Změny č. 8 ÚP Pohořelice je nutné vypustit Změnu 8.4:
„návrh DY - plochy pro silniční dopravu. Plocha leží v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, jedná se o
plochu pro úpravu MÚK R52 s I/53 a o návrh napojení silnice II/395 na silnici I/53.“
Odůvodnění:
Rozsudek NSS zrušil koridor R52 v ÚP Pohořelice, tedy tento koridor neexistuje a nelze tedy v
územním plánování na plochy R52 vůbec odkazovat.
Je možné odkázat i na rozsudek NSS čj. 9 Ao 1/2010 – 84 ze dne 27. května 2010, který identickým
způsobem zrušil koridor R43 v ÚP města Brna. V části zrušeného koridoru existuje čtyřpruhová
komunikace. Její existence však nijak neopravňuje zahrnutí plochy této komunikace do ÚP. Z tohoto
rozsudku je možné citovat:
„Zdejší soud na závěr k dané problematice uvádí, že tento stav nemůže zhojit ani existence již
dříve vystavěné části rychlostní silnice jako spojky na úseku mezi Bystrcí a Bosonohami. Má totiž
za to, že záměr výstavby rychlostní silnice R43 měl být zakotven v závazné části předmětných
Směrnic a podrobná textová část pak měla případně rozvést konkrétní možné využití stávající spojky
a jejího napojení na nově zamýšlenou výstavbu rychlostní silnice R43. V této souvislosti zdejší soud
pouze opakuje, že absence zakotvení záměru výstavby rychlostní silnice R43, resp. dálnice D43, v
závazné části ÚP VÚC BSRA je nedostatkem takové intenzity, který způsobil nezákonnost
napadeného ÚPmB. Na daném nic nemění ani skutečnost, že podle odpůrce byla dálnice D43
zakotvena ve všech územních plánech města Brna po celé poválečné období. Nejvyšší správní soud
předestírá, že zmiňované územní plány města Brna nejsou předmětem tohoto přezkumu. Navíc je
Nejvyšší správní soud toho názoru, že zakotvení záměru výstavby dálnice D43 v předchozích
územních plánech města Brna nemůže zhojit nezákonnost zakotvení tohoto záměru v napadeném
ÚPmB.“
Rozsudek NSS ve věci R52 a ÚP obce Pohořelice je nutné aplikovat identicky jak vyložil NSS ve věci
R43 a ÚP města Brna, tedy „…stav nemůže zhojit ani existence již dříve vystavěné části
rychlostní silnice … “. Ve změně č. 8 ÚP obce Pohořelice tedy nesmí být žádné změny, kde je
odkazováno na R52 a nesmí zde vůbec být plocha pro R52 a nesmí ani na grafických přílohách být
použito označení R52, a to ani tam, kde k dnešnímu dni existuje komunikace R52. Tato komunikace je
po rozsudku NSS existující v ploše, kde není právoplatně v územním plánu schválena plocha pro
dopravu a jedná se o plochu bez územního plánu. Toto je dobře známá věc a lze poukázat i např.
opět na ÚP města Brna, kde doposud existuje plocha bez územního plánu v ploše, kde NSS zrušil
koridor pro R43 a všechny související záměry. Město Brno bojuje s touto plochou bez územního plánu
už několik let a muselo samo již jednou zastavit řízení, kdy se město Brno pokoušelo zaplnit tuto
plochu bez územního plánu byť jen územní rezervou pro plochu pro dopravu.

3. Z textové části Návrhu Změny č. 8 ÚP obce Pohořelice je nutné vypustit text na str. 4., který
zní:
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„Hlavním cílem změny územního plánu je především vytvoření územně-plánovacích podmínek
pro realizaci protipovodňových opatření na ochranu města, zapracování úprav silnice I/53 a
R52 a dále návrh VTL plynovodu.“
Odůvodnění:
Rozsudek NSS zrušil koridor R52 v ÚP Pohořelice, tedy tento koridor neexistuje a nelze tedy v
územním plánování na plochy R52 vůbec odkazovat.
Nelze také v ÚP obce Pohořelice řešit VTL plynovod. Je to nadmístní prvek, jehož projednání
neproběhlo na úrovni ZÚR, neb ZÚR byly shledány jako protiprávní a zrušeny rozsudkem NSS z
června 2012. Je nutné postupovat jako při pořizování změny č. 7 ÚP pro město Mikulov, které v nově
projednaném zadání správně z uvedených důvodů vyloučilo jak změny týkající se R52, tak i VTL
plynovod.

4. Z textové části Návrhu Změny č. 8 ÚP obce Pohořelice je nutné vypustit text na str. 4., který
zní:
„Do změny územního plánu byla také zapracována úprava mimoúrovňové křižovatky silnice
I/53 s R52.“
Odůvodnění:
Odůvodnění je identické s odůvodněním v předchozích bodech.

5. Z textové části Návrhu Změny č. 8 ÚP obce Pohořelice je nutné vypustit text na str. 5., který
zní:
„Změna 8.4 : návrh DY - plochy pro silniční dopravu. Plocha leží v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
jedná se o plochu pro úpravu MÚK R52 s I/53 a o návrh napojení silnice II/395 na silnici I/53.“
Odůvodnění:
Odůvodnění je identické s odůvodněním v předchozích bodech.
6. Z textové části Návrhu Změny č. 8 ÚP obce Pohořelice je nutné vypustit text na str. 5., který
zní:
„Změna 8.12 : návrh VTL plynovodu v severní části k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, na hranici s
k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.“
Odůvodnění:
Odůvodnění je identické s odůvodněním v předchozích bodech.
7. Z textové části Návrhu Změny č. 8 ÚP obce Pohořelice je nutné vypustit text na str. 5., který
zní:
„Změna 8.12 : návrh VTL plynovodu v severní části k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, na hranici s
k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.“
Odůvodnění:
Odůvodnění je identické s odůvodněním v předchozích bodech.
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8. Z textové části Návrhu Změny č. 8 ÚP obce Pohořelice je nutné vypustit text na str. 6., který
zní:
„Změna č. 8.12 řeší návrh přeložky VTL plynovodu z k.ú. Cvrčovice do severní části k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou.“
Odůvodnění:
Odůvodnění je identické s odůvodněním v předchozích bodech.
9. Z textové části Návrhu Změny č. 8 ÚP obce Pohořelice je nutné vypustit text na str. 9., který
zní:
„T1 plynovod VTL k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.“
Odůvodnění:
Odůvodnění je identické s odůvodněním v předchozích bodech.
10. Ze všech grafických příloh Návrhu Změny č. 8 ÚP obce Pohořelice je nutné vypustit plochy
pro R52 a plochy související s R52, a to i v místech, kde již existuje čtyřpruhová rychlostní
komunikace.
Odůvodnění:
Rozsudek NSS zrušil koridor R52 v ÚP Pohořelice, tedy tento koridor neexistuje a nelze tedy v
územním plánování na plochy R52 vůbec odkazovat.
Je možné odkázat i na rozsudek NSS čj. 9 Ao 1/2010 – 84 ze dne 27. května 2010, který identickým
způsobem zrušil koridor R43 v ÚP města Brna. V části zrušeného koridoru existuje čtyřpruhová
komunikace. Její existence však nijak neopravňuje zahrnutí plochy této komunikace do ÚP. Z tohoto
rozsudku je možné citovat:
„Zdejší soud na závěr k dané problematice uvádí, že tento stav nemůže zhojit ani existence již
dříve vystavěné části rychlostní silnice jako spojky na úseku mezi Bystrcí a Bosonohami. Má totiž
za to, že záměr výstavby rychlostní silnice R43 měl být zakotven v závazné části předmětných
Směrnic a podrobná textová část pak měla případně rozvést konkrétní možné využití stávající spojky
a jejího napojení na nově zamýšlenou výstavbu rychlostní silnice R43. V této souvislosti zdejší soud
pouze opakuje, že absence zakotvení záměru výstavby rychlostní silnice R43, resp. dálnice D43, v
závazné části ÚP VÚC BSRA je nedostatkem takové intenzity, který způsobil nezákonnost
napadeného ÚPmB. Na daném nic nemění ani skutečnost, že podle odpůrce byla dálnice D43
zakotvena ve všech územních plánech města Brna po celé poválečné období. Nejvyšší správní soud
předestírá, že zmiňované územní plány města Brna nejsou předmětem tohoto přezkumu. Navíc je
Nejvyšší správní soud toho názoru, že zakotvení záměru výstavby dálnice D43 v předchozích
územních plánech města Brna nemůže zhojit nezákonnost zakotvení tohoto záměru v napadeném
ÚPmB.“
Rozsudek NSS ve věci R52 a ÚP obce Pohořelice je nutné aplikovat identicky jak vyložil NSS ve věci
R43 a ÚP města Brna, tedy „…stav nemůže zhojit ani existence již dříve vystavěné části
rychlostní silnice … “. Ve změně č. 8 ÚP obce Pohořelice tedy nesmí být žádné změny, kde je
odkazováno na R52 a nesmí zde vůbec být plocha pro R52 a nesmí ani na grafických přílohách být
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použito označení R52, a to ani tam, kde k dnešnímu dni existuje komunikace R52. Tato komunikace je
po rozsudku NSS existující v ploše, kde není právoplatně v územním plánu schválena plocha pro
dopravu a jedná se o plochu bez územního plánu. Toto je dobře známá věc a lze poukázat i např.
opět na ÚP města Brna, kde doposud existuje plocha bez územního plánu v ploše, kde NSS zrušil
koridor pro R43 a všechny související záměry. Město Brno bojuje s touto plochou bez územního plánu
už několik let a muselo samo již jednou zastavit řízení, kdy se město Brno pokoušelo zaplnit tuto
plochu bez územního plánu byť jen územní rezervou pro plochu pro dopravu.

11. Ze všech grafických příloh Návrhu Změny č. 8 ÚP obce Pohořelice je nutné vypustit plochy
pro VTL.
Odůvodnění:
Výše je odůvodněno, že je nutné vypustit VTL z textové části Návrhu. VTL ze stejného důvodu musí
být tedy vypuštěn i z grafických příloh.
12. Nesprávný postup pořizovatele – předložení návrhu ZMĚNY Č. 8 ÚP, který je v rozporu se
stavebním zákonem
Odůvodnění:
Již podle ust. § 46 odst. 2 stavebního zákona „Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního
plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve
navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil.“ Podobně je nutno postupovat i pro návrh Změny č. 8
ÚP.
Úřední osoba z řad zaměstnanců pořizovatele, zde Městského úřadu Pohořelice, tedy nese osobní
odpovědnost za naplnění tohoto ustanovení zákona a za soulad zveřejněné verze návrhu ZMĚNY Č.
8 ÚP se zákonem.
Prověření souladu návrhu ZMĚNY Č. 8 ÚP se zákonem zákona nesmí být přenášeno na
zastupitelstvo obce Pohořelice.
Jak je doloženo v tomto podání, zveřejněná verze návrhu ZMĚNY Č. 8 ÚP je v rozporu se zákonem.
Pokud by pořizovatel nezajistil nápravu, Zastupitelstvo obce Pohořelice by mohlo být uvedeno v omyl
a mohlo by protiprávně schválit nesprávný návrh ZMĚNY Č. 8 ÚP obsahující protiprávní odkazy na
R52.

13. Není zveřejněno hodnocení SEA, Vyjádření JMK je chybné a zastaralé
Odůvodnění:
Souborné stanovisko k zadání ZMĚNY Č. 8 ÚP bylo vydáno krajským úřadem JMK dne 21. 4. 2010
pod čj. JMK JMK 41059/2010. Toto stanovisko sice nevyžadovalo provedení hodnocení SEA.
Posouzení SEA je nutné provést, neb i jen záměry ponechané ve změně č. 8 po vyloučení R52 jsou
změnami takového typu, že lze očekávat významné negativní vlivy, včetně změn kumulativních a
synergických. Vyjádření Krajského úřadu je JMK je nejen chybné, ale i zastaralé, a tedy nepoužitelné.
14. V odůvodnění Návrhu ÚP je nutné vypustit všechny nadmístní záměry.
Odůvodnění:

34

Ani zpracovatel ÚP Pohořelice tedy nesmí překročit stavební zákon a dovozovat z vlastní libovůle
cokoliv, co nemá oporu v zákoně.
Pokud tedy dochází k nedodržování právních předpisů, zde stavebního zákona, pak se jedná o
závažné porušení ustanovení Profesního a etického řádu ČKA, a tedy na předmětnou věc dopadá
Disciplinární a smírčí řád ČKA.

15. Ze str. 5 odůvodnění Návrhu ÚP je nutné vypustit text „řešené území leží v koridoru
rychlostní silnice R52 (Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). …“.
Odůvodnění:
Jak je doloženo výše, z uvedeného zahrnutí R52 do PÚR nic nevyplývá pro obec Pohořelice. Ani
zpracovatel ÚP Pohořelice tedy nesmí překročit stavební zákon a dovozovat z vlastní libovůle cokoliv,
co nemá oporu v zákoně.
Vyjádření MMR:
Odkazujeme na písemné vyjádření MMR ze 7. 3. 2013 adresované Nejvyššímu správnímu soudu
(NSS) ke kauze čj. 4 Aos 2/2012. Jsou zde formulace MMR, které se výrazně odchylují od formulací,
které se od roku 2009 nesprávně objevují v Zadáních ZÚR krajů a ÚP obcí.
Z vyjádření MMR pro NSS lze citovat: „Politika územního rozvoje ČR 2008 je koncepční dokument,
kde rozvojové záměry nejsou vymezeny s konkrétní lokalizací tak, aby mohla být označena
jednotlivá katastrální území, jednotlivé správní obvody obcí“.
Dále lze citovat: „Vymezení ploch a koridorů rozvojových záměrů v Politice je tedy rámcové, proto ani
nemůže upřesnit rozvojový záměr, neboť to je pouze v kompetenci příslušných krajů a obcí až v rámci
navazující územně plánovací činnosti. Tedy ze schválené Politiky, nelze určit, jak shora uvedeno,
konkrétní území pro předmětný rozvojový záměr.“

16. Z Návrhu ÚP je nutné odstranit text k územním rezervám pro nadmístní prvky
Odůvodnění:
Do ÚP Pohořelice nelze také navrhovat ani zapracování územních rezerv pro nadmístní záměry.
Nadmístní záměry musí být nejprve projednány a platně schváleny v Zásadách územního rozvoje
(ZÚR) JMK a teprve pak mohou být zahrnuty do návazné územně plánovací dokumentace, tj. ÚP
obcí.
Je třeba zdůraznit, že ustanovení územní rezervy je totiž omezením vlastnického práva k
nemovitostem, a to je zásah do garantovaného ústavního práva občanů. Takovýto zásah se smí dít
pouze na základě zákona. Při absenci právoplatného schválení předmětných koridorů v ZÚR JMK
absentuje právní podklad, na základě kterého by mohlo být zvažováno omezování ústavního práva na
nerušené vlastnictví. Zpracovatel ÚP obce není nadán ze zákona oprávněním navrhovat vymezování
takovýchto územních rezerv bez zákonného podkladu.

17. Požaduje se respektovat existující podklady, a to s respektováním mandátu zpracovatele
ÚP obce. Požaduje se do návrhu ÚP doplnit text, že z nadmístní prvky posuzované v
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existujících podkladech nejsou zaneseny do ÚP Pohořelice, a to ani ve formě územních rezerv,
pouze na základě územně plánovacích podkladů (včetně ÚAP), ale pouze na základě ZÚR JMK.
Odůvodnění:
Zpracovatel ÚP nesmí překračovat svůj mandát a řešit nadmístní prvky, které se řeší v připravovaných
ZÚR JMK, a to řada z nich ve variantách. Zpracovatel ÚP nesmí předjímat jakékoliv řešení
nadmístních prvků, a to ani v situaci, kdyby se dostal do politického tlaku nebo kdyby úředníci
krajského úřadu vyslovovali preference pro určitou variantu. Zpracovatel ÚP je autorizovaná osoba,
která musí ctít platné zákony, tedy i musí plně ctít stavební zákon a autorizační zákon. Postup v
rozporu se zákonem je porušením i Profesního a etického řádu České komory architektů (ČKA) a jeho
porušení spadá i pod dikci Disciplinárního a smírčího řadu ČKA, a to i s možným dopadem řízení před
stavovským soudem a odebrání autorizace.

18. Pořizování ÚP obce se smí provádět pouze na základě existující a platné nadřazené územně
plánovací dokumentace a ne na základě záměrů kohokoliv, na základě rozpracované (a tedy
právně neúčinné) nadřazené územně plánovací dokumentace či na základě PÚR bez ZÚR nebo
pouze na základě ÚAP či jiných podkladů.
Zadání ÚP a Návrh ÚP musí být v souladu. Návrh Zadání ÚP musí být v okamžiku schvalování
Zadaní v souladu s právně účinnou nadřazenou územně plánovací dokumentací. Stejně tomu
musí být při projednávání návrhu ÚP.
Odůvodnění:
Z řady ustanovení stavebního zákona jednoznačně vyplývá, že mezi jednotlivými nástroji územního
plánování, resp. stupni (druhy) územně plánovací dokumentace, platí princip hierarchie, podle nějž
může být obsahem určitého nástroje územního plánování (typu ÚPD) pouze to, co je v souladu s
nadřazeným nástrojem územního plánování, resp. s nadřazenou ÚPD. Konkrétně lze odkázat na § 31
odst. 4, § 36 odst. 5 a § 51 odst. 2 stavebního zákona v platném znění.
Územní plán obce tedy musí být vždy v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. Každý nástroj územního plánování (stupeň ÚPD) má přitom zákonem
jasně vymezený přípustný obsah (viz například § 32 odst. 1 d), § 36 odst. 1, § 43 odst. 1 a § 61 odst.
1 stavebního zákona, podrobněji pak přílohy č. 4, 7 a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění). Z
tohoto důvodu není možné mimo jiné záměry obecně vymezené v PÚR přímo přebírat do územních
plánů obcí, bez toho aby byly nejprve vymezeny v ÚPD vydané krajem (tedy dle platné úpravy v
ZÚR).
Platí-li výše uvedené zásady pro vydanou (platnou) územně plánovací dokumentaci, je samozřejmé,
že platí i pro veškeré dílčí dokumenty, vznikající při postupu pořizování každého z typů ÚPD.
Na základě argumentu "a maiori ad minus", jakož i z obecných zásad právního státu (čl. 1 odst.
1 Ústavy) a zákonnosti veškeré činnosti veřejné správy (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2
Listiny, pro oblast veřejné správy obecně § 2 odst. 1 ve spojení s § 177 odst. 1 správního řádu)
nepochybně platí, že musí-li nějaký správní akt - výstup určité činnosti orgánů veřejné moci
(například územní plán obce) splňovat určité zákonem stanovené požadavky (například soulad

36

s nadřazenou územně plánovací dokumentací), pak tytéž požadavky musí splňovat i veškeré
dílčí akty (výstupy), postupně vydávané v procesu pořizování takovéhoto aktu.
V případě územního plánu obce v této souvislosti stavební zákon výslovně stanoví, že v souladu s
nadřazenou územně plánovací dokumentací musí být návrh územního plánu (§ 51 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona).
Jestliže pak v § 50 odst. 1 stavební zákon stanoví, že návrh územního plánu je pořizován na základě
schváleného zadání územního plánu, pak i z této formulace v kontextu výše uvedeného zcela
jednoznačně vyplývá, že i zadání územního plánu musí být v souladu i v době schvalování Zadání
ÚP s nadřazenou územně plánovací dokumentací.
Pokud došlo k zmaření ZÚR JMK, pak došlo i k zmaření všech procesů, které se na zrušené ZÚR
odvolávaly.

19. Je nutné vypustit územní rezervy – změny 8.2 a 8.7, a tedy i text

ze str. 8 návrhu Opatření obecné povahy.
Odůvodnění:
Odůvodní nemožnosti zahrnout územní rezervy je uvedeno jak v připomínce 16.“
Návrh vypořádání připomínky:
Ad 1. – V projednávaném návrhu změny č. 8 byl koridor R52 vyjmut z dalšího projednávání
v souladu s rozsudkem NSS 6 A0 4/2010-88 ze dne 19.12.2012. V řešení zůstala pouze úprava
křižovatky I/53 s R52, která je však součástí silnice I/53 a ne R52, což je dokladováno
z evidence komunikací geoportálu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rychlostní silnice totiž dle
této evidence končí ještě před začátkem této křižovatky. Křižovatka tedy vyúsťuje do silnice
I/52, která nebyla rozhodnutím NSS v územním plánu nijak napadena. Ve svém, důsledku se
tedy nejedná o mimoúrovňovou křižovatku I/53 s R52, ale silnice I/52 s I/53. Vzhledem k tomu,
že rozsudek NSS důsledně neuvádí, zda se zrušení týká všech mimoúrovňových křižovatek
v územním plánu, ale rozhodl pouze v rozsahu vymezení návrhu žalobce. Nelze tedy
jednoznačně dovodit, že se předmětný rozsudek vztahuje i na tuto křižovatku. Nicméně
křižovatka samotná bude z dalšího projednávání vypuštěna.
Ad 2. – Rozsahu vymezení plochy 8.4 – DY – plochy pro silniční dopravu bude redukován
s ohledem na konec mimoúrovňové křižovatky. Zbývající část plochy, nesouvisející s R52 bude
v návrhu zachována, neboť jejím návrhem jsou řešeny lokální problémy v území.
Ad.3 – z textové části budou vyňaty části týkající se úprav silnice R52 a s ní souvisejících
mimoúrovňových křižovatek. VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o
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návrh nového plynovodu ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána
lokálním problémem v území.
Ad.4 - z textové části budou vyňaty části týkající se úprav silnice R52 a s ní souvisejících
mimoúrovňových křižovatek.
Ad.5 - Rozsahu vymezení plochy 8.4 – DY – plochy pro silniční dopravu bude redukován
s ohledem na konec mimoúrovňové křižovatky. Zbývající část plochy, nesouvisející s R52 bude
v návrhu zachována, neboť jejím návrhem jsou řešeny lokální problémy v území.
Ad. 6 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad. 7 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad. 8 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad.9 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad. 10 – řešení stávající silnice R52 není předmětem projednání. Území s vyznačením stávající
stabilizované silnice R52 bude v dokumentaci vyznačeno jako území neřešené územním
plánem.
Ad. 11 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad. 12 – V této části se dlouhodobě projevuje nepochopení ust.§ 46 ze strany občanského
sdružení. Ust.§ 46 stavebního zákona uvádí jen a pouze formální náležitosti, které má
obsahovat návrh na pořízení územního plánu, který je podáván ještě před zahájením
projekčních prací. V žádném případě nelze toto ustanovení vztahovat na posouzení
dokumentace návrhu územního plánu. Za správnost, celistvost a úplnost dokumentace dle ust.
§ 159 stavebního zákona, zodpovídá projektant. Rozpor se stavebním zákonem nebyl
v procesu projednání změny č. 8 identifikován.
Ad. 13. – Provedené úpravy dokumentace spočívají pouze ve vypuštění či redukci rozsahu
jednotlivých záměrů. Stanovisko nevyžadující hodnocení SEA tak bylo vydáno v době, kdy
dokumentace zahrnovala výrazně větší rozsah záměrů. Nové záměry od té doby nebyly do
dokumentace zahrnuty. V rámci ust. §53 odst.2 stavebního zákona bude vyžádáno stanovisko
KÚ JMK zda provedené úpravy budou vyžadovat hodnocení SEA. Vzhledem k tomu, že
z předchozího rozsahu bylo záměry vypouštěny nebo redukovány, lze oprávněně očekávat, že
požadavek na hodnocení SEA nebude uplatněn.
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Ad. 14. – Předmětem řešení změny č. 8 není žádná krajská komunikace ani STL plynovod.
Připomínka v tomto bodu je zkopírována z připomínky k návrhu ÚP Pasohlávky.
Ad. 15. - Politika územního rozvoje ČR stanovuje úkoly pro územní plánování v čl. 80 písm.b)
příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch, popřípadě územní
rezervou. V poznámce je pak odkaz na ust. § 36 odst.1 stavebního zákona, týkající se vymezení
územní rezervy. V čl. 106 je pak uveden záměr R52, vymezení : Pohořelice-MikulovDrasenhofen/Rakousko (E461) a důvody vymezení: Zkvalitnění silničního spojení Brno-Vídeň.
Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Není tedy pravdou, že by Politika územního
rozvoje nestanovovala konkrétní požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci.
Politika územního rozvoje ČR stanovuje úkoly pro územní plánování obcí a krajů, včetně
povinnosti zajistit územní ochranu záměrů v politice uvedených. Konkretizace jednotlivých
záměrů pak přechází na příslušné ministerstvo, v tomto případě na Ministerstvo dopravy, které
následně v rámci poskytování údajů o území ať již vlastní cestou, nebo prostřednictvím
pověřených organizací (ŘSD ČR) poskytuje jednotlivé záměry jako podklad pro zpracování
územně analytických podkladů krajů a obcí. Jak již bylo výše uvedeno, na podkladě právě
územně analytických podkladů a průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP, byla dokumentace
územního plánu zpracována. Promítnutí požadavků Politiky územního rozvoje ČR v územně
plánovací dokumentaci a z toho vyplývající soulad s Politikou územního rozvoje ČR je tedy
zřejmý.
Ad. 16. – Koridor územní rezervy navržený v územním plánu slouží k vymezení území pro
budoucí prověření určitého záměru. V koridoru územní rezervy má být budoucí záměr dále
prověřován z hlediska jeho rozsahu, vlivu, ale také vhodnosti trasování. Nelze některý ze
záměrů pominout a neprověřit, jestliže existuje reálný požadavek na jeho prověření. Právě
proces pořizování územně plánovací dokumentace slouží k prověření těchto záměrů. Jestliže
výsledkem prověření bude jednoznačný negativní dopad záměru na území, bez možnosti
kompenzačních opatření, bude takový záměr z dalšího projednávání vypuštěn. U územní
rezervy však něco takového ani možné není, neboť územní rezerva, v souladu s ust. § 36 odst.1
a § 43 odst.1 stavebního zákona, je vymezena plochu nebo koridorem a je u ní stanoveno její
využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit. Změnit územní rezervu na plochu nebo
koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje,
nebo analogicky aktualizace územního plánu.
Ad. 17. - Ve vztahu k územně analytickým podkladům (dále jen ÚAP) je při jejich použití v rámci
pořizování územně plánovací dokumentace nutné vycházet z ust. § 25 stavebního zákona, kde
je doslovně uvedeno: „Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které
zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky
změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.“. Z tohoto ustanovení je tedy zřejmé, že
ÚAP slouží jako podklad pro zpracování územních plánů a nelze je tedy v procesu pořizování
územně plánovací dokumentace pominout. V průběhu pořizování dokumentace změny č.8 byly
k dispozici jak ÚAP ORP Pohořelice, tak ÚAP Jihomoravského kraje. Z ÚAP Jihomoravského
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kraje vyplynuly v průběhu následných aktualizací ÚAP ORP Pohořelice požadavky na řešení
záměrů v území, které byly také do dokumentace promítnuty.
Ad. 18. – Pořizování územního plánu je dlouhodobý proces, který vychází z velkého množství
různorodých podkladů. Zrušení ZÚR JMK bylo do dokumentace změny č.8 promítnuto a
záměry vyplývající z jejích požadavků byly vypuštěny. Pro území Jihomoravského kraje byly
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22.09.2011 usnesením č. 1552/11/Z 25 vydány Zásady
územního rozvoje Jihomoravského kraje, ale následně zrušeny rozsudkem Nejvyššího
správního soudu č. 1Ao7/2011-526 ze dne 21.6.2012. Zadání změny č.8 bylo schváleno
zastupitelstvem města dne 15.12.2010. Tedy před vydání ZÚR JMK a tedy i bez požadavků
vyplývajících ze ZÚR JMK.
Ad. 19. -

Koridor 8.2. je řešen v územní rezervě, což znamená že má sloužit pro další

prověřování záměru. V koridoru územní rezervy má být budoucí záměr dále prověřován
z hlediska jeho rozsahu, vlivu, ale také vhodnosti trasování. Nelze některý ze záměrů pominout
a neprověřit, jestliže existuje reálný požadavek na jeho prověření. Právě proces pořizování
územně plánovací dokumentace slouží k prověření těchto záměrů. Jestliže výsledkem
prověření bude jednoznačný negativní dopad záměru na území, bez možnosti kompenzačních
opatření, bude takový záměr z dalšího projednávání vypuštěn. U územní rezervy však něco
takového ani možné není, neboť územní rezerva, v souladu s ust. § 36 odst.1 a § 43 odst.1
stavebního zákona, je vymezena plochu nebo koridorem a je u ní stanoveno její využití, jehož
potřebu a plošné nároky je nutno prověřit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor
umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje, nebo
analogicky aktualizace územního plánu. Vymezení koridoru 8.7 je na tom obdobně, ovšem
navíc vychází ze schváleného plánu společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy, kde
pro tento záměr byl i vymezen konkrétní pozemek.

8.4.2. Dne 10.12.2013 podalo připomínku Občanské sdružení „Nová Ves proti průtahu obcí a
R52“, Alena Veselá, Nová Ves 138, 691 23 Pohořelice.
Připomínky byly podány v listinné podobě podatelnu Městského úřadu Pohořelice, kde byly
zaevidovány pod č.j. MUPO 29886/2013. Za občanské sdružení byla podepsána paní Marta
Součková. Vzhledem k nastalým nejasnostem ohledně oprávněnosti pro podání připomínek
konkrétním podepsaným zástupcem občanského sdružení, byla dne 13.12.2013 zaslána na adresu
paní Aleny Veselé výzva k doložení oprávnění jednat jménem občanského sdružení. Tuto výzvu paní
Veselá převzala dne 16.12.2013. Ve lhůtě stanovené ve výzvě, ani později, nebyly doklady
k oprávněnosti k činění úkonu jménem občanského sdružení pro paní Martu Součkovou doloženy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o právnickou osobu, je na připomínku pohlíženo jako na podání
učiněné neoprávněnou osobou a není proto k těmto připomínkám přihlíženo.

8.4.3. Dne 10.12.2013 podalo připomínku Občanské sdružení „NEBOJSA“, Bavory 112, 692 01
Mikulov na Moravě.
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Připomínky byly podány v listinné podobě podatelnu Městského úřadu Pohořelice, kde byly
zaevidovány pod č.j. MUPO 29892/2013. Za občanské sdružení byla podepsána paní Libuše
Obrdlíková. Na adrese uvedené jako sídlo občanského sdružení je však nemovitost patřící jiné osobě.
Vzhledem k nastalým nejasnostem ohledně oprávněnosti pro podání připomínek konkrétním
podepsaným zástupcem občanského sdružení, byla dne 13.12.2013 zaslána na adresu občanského
sdružení výzva k doložení oprávnění jednat jménem občanského sdružení. Tuto výzvu převzala dne
17.12.2013 paní Hana Koňaříková. Ve lhůtě stanovené ve výzvě, ani později, nebyly doklady
k oprávněnosti k činění úkonu jménem občanského sdružení pro paní Libuši Obrdlíkovou doloženy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o právnickou osobu, je na připomínku pohlíženo jako na podání
učiněné neoprávněnou osobou a není proto k těmto připomínkám přihlíženo.

8.4.4. Dne 10.12.2013 podalo připomínku Občanské sdružení „Dolní Dunajovice proti R52“,
František Bařina, Hlavní 88, 691 85 Dolní Dunajovice.
Připomínky byly podány v listinné podobě podatelnu Městského úřadu Pohořelice, kde byly
zaevidovány pod č.j. MUPO 29891/2013. Za občanské sdružení byl podepsán pan František Bařina.
Na základě nejasností u předchozích případů ohledně oprávněnosti pro podání připomínek
konkrétním podepsaným zástupcem občanského sdružení, byla dne 13.12.2013 zaslána na adresu
občanského sdružení výzva k doložení oprávnění jednat jménem občanského sdružení. Tuto výzvu
převzal dne 18.12.2013 pan Bařina. Ve lhůtě stanovené ve výzvě, nebyly doklady k oprávněnosti
k činění úkonu jménem občanského sdružení pro pana Františka Bařinu doloženy. Byly dodány až
dne 30.12.2013 listinným podáním zaevidovaným pod č.j. MUPO 31054/2013. I když byly doklady
doloženy později, než ve lhůtě uvedené ve výzvě, je v rámci vypořádání připomínek k těmto
připomínkám přihlíženo. Vzhledem k tomu, že podané připomínky jsou obsahově totožné
s připomínkami Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích“, IČO 266 53 486, U luhu 23, 635 00 Brno, je vypořádání této
připomínky uvedeno v bodu 8.4.1.

8.4.5. 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 byly zaevidovány
pod č.j. MUPO 29889/2013. Námitka je obsahově i rozsahem totožná s připomínkou uvedenou v bodu
8.4.1., pouze „Připomínky“ v úvodu textu jsou nahrazeny slovem „Námitky“. Vzhledem k tomu není
doslovný text námitky uváděn.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Ad 1. – V projednávaném návrhu změny č. 8 byl koridor R52 vyjmut z dalšího projednávání
v souladu s rozsudkem NSS 6 A0 4/2010-88 ze dne 19.12.2012. V řešení zůstala pouze úprava
křižovatky I/53 s R52, která je však součástí silnice I/53 a ne R52, což je dokladováno
z evidence komunikací geoportálu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rychlostní silnice totiž dle
této evidence končí ještě před začátkem této křižovatky. Křižovatka tedy vyúsťuje do silnice
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I/52, která nebyla rozhodnutím NSS v územním plánu nijak napadena. Ve svém, důsledku se
tedy nejedná o mimoúrovňovou křižovatku I/53 s R52, ale silnice I/52 s I/53. Vzhledem k tomu,
že rozsudek NSS důsledně neuvádí, zda se zrušení týká všech mimoúrovňových křižovatek
v územním plánu, ale rozhodl pouze v rozsahu vymezení návrhu žalobce. Nelze tedy
jednoznačně dovodit, že se předmětný rozsudek vztahuje i na tuto křižovatku. Nicméně
křižovatka samotná bude z dalšího projednávání vypuštěna.
Ad 2. – Rozsahu vymezení plochy 8.4 – DY – plochy pro silniční dopravu bude redukován
s ohledem na konec mimoúrovňové křižovatky. Zbývající část plochy, nesouvisející s R52 bude
v návrhu zachována, neboť jejím návrhem jsou řešeny lokální problémy v území.
Ad.3 – z textové části budou vyňaty části týkající se úprav silnice R52 a s ní souvisejících
mimoúrovňových křižovatek. VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o
návrh nového plynovodu ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána
lokálním problémem v území.
Ad.4 - z textové části budou vyňaty části týkající se úprav silnice R52 a s ní souvisejících
mimoúrovňových křižovatek.
Ad.5 - Rozsahu vymezení plochy 8.4 – DY – plochy pro silniční dopravu bude redukován
s ohledem na konec mimoúrovňové křižovatky. Zbývající část plochy, nesouvisející s R52 bude
v návrhu zachována, neboť jejím návrhem jsou řešeny lokální problémy v území.
Ad. 6 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad. 7 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad. 8 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad.9 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad. 10 – řešení stávající silnice R52 není předmětem projednání. Území s vyznačením stávající
stabilizované silnice R52 bude v dokumentaci vyznačeno jako území neřešené územním
plánem.
Ad. 11 - VTL plynovod bude v dokumentaci zachován, neboť se nejedná o návrh nového
plynovodu, ale o přeložku stávajícího vedení v malém úseku, která je vyvolána lokálním
problémem v území.
Ad. 12 – V této části se dlouhodobě projevuje nepochopení ust.§ 46 ze strany občanského
sdružení. Ust.§ 46 stavebního zákona uvádí jen a pouze formální náležitosti, které má
obsahovat návrh na pořízení územního plánu, který je podáván ještě před zahájením
projekčních prací. V žádném případě nelze toto ustanovení vztahovat na posouzení
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dokumentace návrhu územního plánu. Za správnost, celistvost a úplnost dokumentace dle ust.
§ 159 stavebního zákona, zodpovídá projektant. Rozpor se stavebním zákonem nebyl
v procesu projednání změny č. 8 identifikován.
Ad. 13. – Provedené úpravy dokumentace spočívají pouze ve vypuštění či redukci rozsahu
jednotlivých záměrů. Stanovisko nevyžadující hodnocení SEA tak bylo vydáno v době, kdy
dokumentace zahrnovala výrazně větší rozsah záměrů. Nové záměry od té doby nebyly do
dokumentace zahrnuty. V rámci ust. §53 odst.2 stavebního zákona bude vyžádáno stanovisko
KÚ JMK zda provedené úpravy budou vyžadovat hodnocení SEA. Vzhledem k tomu, že
z předchozího rozsahu bylo záměry vypouštěny nebo redukovány, lze oprávněně očekávat, že
požadavek na hodnocení SEA nebude uplatněn.
Ad. 14. – Předmětem řešení změny č. 8 není žádná krajská komunikace ani STL plynovod.
Připomínka v tomto bodu je zkopírována z připomínky k návrhu ÚP Pasohlávky.
Ad. 15. - Politika územního rozvoje ČR stanovuje úkoly pro územní plánování v čl. 80 písm.b)
příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch, popřípadě územní
rezervou. V poznámce je pak odkaz na ust. § 36 odst.1 stavebního zákona, týkající se vymezení
územní rezervy. V čl. 106 je pak uveden záměr R52, vymezení : Pohořelice-MikulovDrasenhofen/Rakousko (E461) a důvody vymezení: Zkvalitnění silničního spojení Brno-Vídeň.
Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. Není tedy pravdou, že by Politika územního
rozvoje nestanovovala konkrétní požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci.
Politika územního rozvoje ČR stanovuje úkoly pro územní plánování obcí a krajů, včetně
povinnosti zajistit územní ochranu záměrů v politice uvedených. Konkretizace jednotlivých
záměrů pak přechází na příslušné ministerstvo, v tomto případě na Ministerstvo dopravy, které
následně v rámci poskytování údajů o území ať již vlastní cestou, nebo prostřednictvím
pověřených organizací (ŘSD ČR) poskytuje jednotlivé záměry jako podklad pro zpracování
územně analytických podkladů krajů a obcí. Jak již bylo výše uvedeno, na podkladě právě
územně analytických podkladů a průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP, byla dokumentace
územního plánu zpracována. Promítnutí požadavků Politiky územního rozvoje ČR v územně
plánovací dokumentaci a z toho vyplývající soulad s Politikou územního rozvoje ČR je tedy
zřejmý.
Ad. 16. – Koridor územní rezervy navržený v územním plánu slouží k vymezení území pro
budoucí prověření určitého záměru. V koridoru územní rezervy má být budoucí záměr dále
prověřován z hlediska jeho rozsahu, vlivu, ale také vhodnosti trasování. Nelze některý ze
záměrů pominout a neprověřit, jestliže existuje reálný požadavek na jeho prověření. Právě
proces pořizování územně plánovací dokumentace slouží k prověření těchto záměrů. Jestliže
výsledkem prověření bude jednoznačný negativní dopad záměru na území, bez možnosti
kompenzačních opatření, bude takový záměr z dalšího projednávání vypuštěn. U územní
rezervy však něco takového ani možné není, neboť územní rezerva, v souladu s ust. § 36 odst.1
a § 43 odst.1 stavebního zákona, je vymezena plochu nebo koridorem a je u ní stanoveno její
využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit. Změnit územní rezervu na plochu nebo
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koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje,
nebo analogicky aktualizace územního plánu.
Ad. 17. - Ve vztahu k územně analytickým podkladům (dále jen ÚAP) je při jejich použití v rámci
pořizování územně plánovací dokumentace nutné vycházet z ust. § 25 stavebního zákona, kde
je doslovně uvedeno: „Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které
zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky
změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.“. Z tohoto ustanovení je tedy zřejmé, že
ÚAP slouží jako podklad pro zpracování územních plánů a nelze je tedy v procesu pořizování
územně plánovací dokumentace pominout. V průběhu pořizování dokumentace změny č.8 byly
k dispozici jak ÚAP ORP Pohořelice, tak ÚAP Jihomoravského kraje. Z ÚAP Jihomoravského
kraje vyplynuly v průběhu následných aktualizací ÚAP ORP Pohořelice požadavky na řešení
záměrů v území, které byly také do dokumentace promítnuty.
Ad. 18. – Pořizování územního plánu je dlouhodobý proces, který vychází z velkého množství
různorodých podkladů. Zrušení ZÚR JMK bylo do dokumentace změny č.8 promítnuto a
záměry vyplývající z jejích požadavků byly vypuštěny. Pro území Jihomoravského kraje byly
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22.09.2011 usnesením č. 1552/11/Z 25 vydány Zásady
územního rozvoje Jihomoravského kraje, ale následně zrušeny rozsudkem Nejvyššího
správního soudu č. 1Ao7/2011-526 ze dne 21.6.2012. Zadání změny č.8 bylo schváleno
zastupitelstvem města dne 15.12.2010. Tedy před vydání ZÚR JMK a tedy i bez požadavků
vyplývajících ze ZÚR JMK.
Ad. 19. -

Koridor 8.2. je řešen v územní rezervě, což znamená že má sloužit pro další

prověřování záměru. V koridoru územní rezervy má být budoucí záměr dále prověřován
z hlediska jeho rozsahu, vlivu, ale také vhodnosti trasování. Nelze některý ze záměrů pominout
a neprověřit, jestliže existuje reálný požadavek na jeho prověření. Právě proces pořizování
územně plánovací dokumentace slouží k prověření těchto záměrů. Jestliže výsledkem
prověření bude jednoznačný negativní dopad záměru na území, bez možnosti kompenzačních
opatření, bude takový záměr z dalšího projednávání vypuštěn. U územní rezervy však něco
takového ani možné není, neboť územní rezerva, v souladu s ust. § 36 odst.1 a § 43 odst.1
stavebního zákona, je vymezena plochu nebo koridorem a je u ní stanoveno její využití, jehož
potřebu a plošné nároky je nutno prověřit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor
umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje, nebo
analogicky aktualizace územního plánu. Vymezení koridoru 8.7 je na tom obdobně, ovšem
navíc vychází ze schváleného plánu společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy, kde
pro tento záměr byl i vymezen konkrétní pozemek.

9. Vyhodnocení dle ust. §53 odst.1 stavebního zákona uplatněných
stanovisek, připomínek a námitek k Návrhu změny č. 8 ÚPNSÚ
Pohořelice v řízení o vydání dle ust. §52 stavebního zákona –
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opakované veřejné projednání dle § 53 odst.2 stavebního zákona.
9.1. Přehled vyjádření dotčených orgánů
9.1.1. Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, obdržel dne 9.1.2015 oznámení o opakovaném
veřejném projednání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice.
Odbor životního prostředí sděluje, že zůstává v platnosti stanovisko č.j. MUPO 26279/2013 ze dne
11.11.2013.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Odkazované stanovisko je bez připomínek.

9.1.2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ)
obdržel dne 08.01.2015 oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a
posouzeného návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona,
které se uskutečnilo dne 12.02.2015 v kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice.
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou
uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od
veřejného projednání (§ 52) změněny.
OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 6 stavebního zákona koordinované
stanovisko:
A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)
K návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice se OŽP vyjádřil v rámci prvního veřejného projednání podle
ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona v rámci koordinovaného stanoviska č.j. JMK 123368/2013 ze dne
25.11.2013.
Následně OŽP obdržel dne 15.10.2014 žádost pořizovatele změny o vydání stanovisek dle ust. § 53
odst. 2 stavebního zákona spolu s konstatováním, že na základě veřejného projednání provedl v
souladu s ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona podstatnou úpravu návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ
Pohořelice, spočívající především v redukci rozsahu některých navržených funkčních ploch.
Přílohou žádosti byla OŽP doručena upravená dokumentace návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice,
včetně návrhu vypořádání uplatněných stanovisek, připomínek a námitek v rámci veřejného
projednání dle ust. § 52 stavebního zákona a změnový list návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ s vyznačením
rozsahu provedených změn od společného jednání - tj. dokument „ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE - změna č. 8; II.C ODŮVODNĚNÍ ZMĚNOVÝ LIST“ (Ing. arch. Milan Hučík a Ing. Veronika Křížová; datum zpracování: 05/2013, úprava
09/2014).
Na základě žádosti uplatnil OŽP k upravenému návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice dle ust. § 53
odst. 2 stanoviska č. j. JMK 118876/2014, ze dne 14.11.2014. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o
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posuzování vlivu na životní prostředí bylo konstatováno, že změny nevyžadují vyhodnocení jejich vlivů
na životní prostředí. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny OŽP jako dotčený
orgán ochrany přírody sdělil, že pod č. j. JMK 129428/2014 vydal samostatně dne 13.11.2014 k
podstatné úpravě návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ stanovisko podle § 45i zákona, ve kterém vyloučil
významný vliv na EVL nebo PO soustavy Natura 2000.
Části řešení změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice, které byly od prvního veřejného projednání změněny,
jsou patrné ze změnového listu.
OŽP, jako věcně a místně příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice po veřejném projednání uplatňuje
následující stanoviska:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění
pozdějších předpisů:
V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice je předloženo
vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF v následujícím rozsahu:
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Z předloženého krycího listu vyplývají dále části řešení, které byly od společného jednání změněny:

OŽP jakožto dotčený správní orgán dle ust. § 17a písm. a) zákona uplatňuje v souladu s ust. § 5
odst. 2 zákona s o u h l a s n é

s t a n o v i s k o k výše uvedeným částem řešení návrhu

změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice, které byly od společného jednání změněny.
V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na stanoviska uplatněná v rámci
projednání návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice dospěl OŽP k závěru, že předložené změny řešení
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nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona a lze je tudíž z
hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. Důvodem rozšíření plochy č. 8.1, jak vyplývá z textové části
odůvodnění, je vytvoření podmínek pro homogenizaci stávající silnice I/53, dále pro umístění případné
souběžné účelové (zemědělské) komunikace a vytvoření podmínek pro realizaci těchto staveb a
vyvolaných investic.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP příslušný podle § 77a odstavce 4 písmene x) výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k
návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice a konstatuje, že zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž
uplatnění je příslušný, nejsou tímto návrhem dotčeny.
3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
OŽP posoudil návrh změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice z hlediska zájmů ochrany ovzduší a v souladu s §
11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb. uplatňuje souhlasné stanovisko k návrhu změny č. 8 ÚPN
SÚ Pohořelice.
Své stanovisko OŽP zdůvodňuje následovně: imisní charakteristika území - dle zpřesněných podkladů
(pětileté průměry imisních koncentrací 2009-2013 na webu ČHMÚ dle § 11 odst. 6 zákona) nejsou v
předmětném území překračovány imisní limity stanovené přílohou č. 1 k zákonu. Je překračován
pouze imisní limit pro benzo(a)pyren v centru města, na čemž se nejvíce podílí doprava. Navrhovanou
změnou č. 8 se předpokládá snížení dopravní zátěže centra města, což bude mít pozitivní vliv na
snížení koncentrace benzo(a)pyrenu. OŽP upozorňuje, že při umísťování stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší v předmětných lokalitách je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně
ovzduší. Podmínky ochrany ovzduší budou stanoveny v rámci správních řízení, bude nutné posuzovat
je individuálně, např. na základě zpracovaných rozptylových studií v rámci procesu EIA, procesu
povolování vyjmenovaných stacionárních zdrojů krajským úřadem (možno využít kompenzační
opatření) nebo nevyjmenovaných stacionárních zdrojů (v kompetenci ORP).
4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
OŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. a) vodního
zákona, k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice nemá připomínky.
5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
OŽP příslušný jako orgán státní správy lesů dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona k uplatnění
stanoviska k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, nemá k návrhu
změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice připomínky.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice
připomínky.
B) stanovisko odboru dopravy (ORD)
ORD za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f),
zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen zákon) uplatňuje v řízení dle § 52 stavebního
zákona stanovisko k částem řešení změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice, které byly od veřejného
projednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ
Pohořelice.
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Odůvodnění: ORD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona a § 4 odst. 2 stavebního zákona
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a
závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
ORD doporučuje neuvádět v textové části změny č. 8 ÚPN SÚ (I.A) konkrétní typy křižovatek (např.
okružní křižovatka).
C) stanovisko odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče (ORR ODPP)
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, uplatňuje ORR ODPP 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 ORR ODPP.
D) stanovisko OÚPSŘ
OÚPSŘ, jako nadřízený orgán, vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Vzhledem ke skutečnosti, že
části řešení, které byly od veřejného projednání (§ 52) změněny, se nedotýkají dané problematiky,
nemá OÚPSŘ k upravenému návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice připomínky.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek.

9.1.3. Ministerstvo zdravotnictví, oddělení investičního rozvoje, Palackého náměstí 4, 128 01
Praha 2
Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska
nadregionální výstavby zdravotnických zařízení.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek.

9.1.4. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 01
Praha 2
Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán
podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu změny č. 8 Územního
plánu sídelního útvaru Pohořelice upravenému pro opakované veřejné projednání sděluje:
Požadavky na obsah projednávané změny územního plánu, které ČIL uplatnil ve smyslu § 47 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve stanovisku č.j.
ČIL-22.3.2010/17096-L ze dne 16.4.2010, byly do návrhu změny č. 8 pro společné jednání
zapracovány bez dalších připomínek ze strany ČIL. Od společného jednání a prvního veřejného
projednání nedošlo v plochách nacházejících se v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých
zdrojů zřídelní oblasti Pasohlávky k takovým změnám řešení, které by byly v rozporu s podmínkami
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ochrany přírodních léčivých zdrojů. ČIL tedy neuplatňuje k projednávanému návrhu změny územního
plánu žádné připomínky.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek.

9.1.5. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00
Brno
Dne 9.1.2015 bylo na KHS JmK doručeno oznámení Městského úřadu Pohořelice, odbor územního
plánu a stavební úřad (dále jen „MěÚ Pohořelice“), ve věci oznámení o konání opakovaného
veřejného projednání v rámci řízení o vydání změny č.8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS Jmk“) jako věcně a
místně příslušný správní úřad podle § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně veřejného zdraví“) návrh posoudila. Po zhodnocení předloženého návrhu vydává
KHS Jmk jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. b), § 52 odst.1 a §
53 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle § 82 odst. 2 písm. j) zákona o ochraně veřejného zdraví
stanovisko:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
souhlasí
s návrhem vydání změny č.8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice.
Odůvodnění
KHS Jmk bylo dne 9.1.2015 doručeno oznámení pořizovatele územního plánu Města Pohořelice, tj.
MěÚ Pohořelice, o konání opakovaného veřejného projednání v rámci řízení o vydání změny č.8
územního plánu sídelního útvaru Pohořelice. Současně byly dotčené orgány vyzvány k uplatnění
svých stanovisek.
Zpracovatelem územního plánu včetně změnového listu je společnost AR projekt s.r.o.,
Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno (Ing.arch.Milan Hučík) ze dne 09/2014.
KHS JmK Brno vydala k Návrhu zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice
stanovisko dne 12.4.2010 pod č.j.: 2541/2010/BV/HOK č.dok. BV/16078/2010/HOK, ve kterém
stanovila požadavek na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek (ochrana zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací). Toto bylo v textové části návrhu změny č. 8 akceptováno. K
návrhu změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice vydala KHS JmK stanovisko pod SKHSJM 00524/2012, KHSJM 17977/2012/BV/HOK ze dne 10.5.2012.
Návrh změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice (změny v zónování):
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
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Změna 8.4 : návrh DY – plochy pro silniční dopravu. Plocha leží v k.ú.Pohořelice nad Jihlavou. Jedná
se oplochu pro úpravu silnce 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 vodohospdoářských (protipovodňových opatření). Jedná
se o ochranné zdi a ochranné hráze na pravém břehu řeky Jihlavy (Komplex více dílčích
změn), v k.ú.Pohořelice nad Jihlavou.
Změna 8.10a,b,c : návrh NY - ploch vodních a vodohospdoářských (protipovodňových opatření).
Plocha se nachází v 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 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 Pohořelice.
Změna 8.15 : Úprava regulativů funkčních ploch.
Po posouzení Návrhu územního plánu Pasohlávky (pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, odbor
územního plánování a stavební úřad), z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví je možno
vyslovit s předloženým návrhem souhlas.
Předložený návrh není v rozporu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a doplňků)
resp. nepředstavuje zdravotní riziko pro populaci vystavenou potenciálním rizikovým faktorům
životních a pracovních podmínek.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je souhlasné bez připomínek.

9.1.6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13 601 42 Brno
K Vašemu přípisu podanému dne 8. 1. 2015, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského pod č.j. SBS 00587/2015, Vám zdejší úřad jako místně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující
sděluje:
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Ve věci návrh změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice vydal Obvodní báňský úřad pro
území krajů Jihomoravského a Zlínského stanovisko pod č.j. SBS/0867/2012/OBÚ-01/1 ze dne 19. 3.
2012. Toto stanovisko zůstává beze změn i ve výše uvedené věci.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Odkazované stanovisko je bez připomínek.

9.1.7. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, požádal dopisem ze dne
24.06.2015 o doplnění stanoviska krajského úřadu k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice ve
smyslu § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon).
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ),
vydal dne 29.08.2013 stanovisko ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona pod č.j.: JMK
87608/2013. Po vydání stanoviska byla usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.04.2015
schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.
Pořizovatel požádal KrÚ, jako orgán příslušný k posouzení návrhu územního plánu z hledisek zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem o posouzení návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ
Pohořelice dle § 50 odst. 7 stavebního zákona s politikou územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č. 1 PÚR ČR (dále jen Aktualizace č. 1 PÚR ČR).
Z Aktualizace č. 1 PÚR ČR vzešel požadavek na vymezení Metropolitní rozvojové oblasti Brno. Oblast
je v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR označena znakem OB3 (viz bod 42). Vymezení zahrnuje mimo jiné
území obcí z ORP Pohořelice (jen obce ve střední a severní části). Důvodem vymezení je území
ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna. Jedná se o velmi silnou koncentraci
obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově
podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním
železničním koridorem; sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor
Vídně a Bratislavy.
KrÚ doplňuje své stanovisko k návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice, č.j.: JMK 87608/2013 ze dne
29.08.2013, následovně:
1. Základní údaje o návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice – bod 1. stanoviska se nemění.
2. Posouzení návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice z hlediska zajištění koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy – bod 2. stanoviska se nemění.
3. Posouzení návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ Pohořelice z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – bod 3. stanoviska se nemění,
pouze se doplňuje v bodě A) následovně:
A) Z Aktualizace č. 1 PÚR ČR vyplývá potřeba zahrnutí území Pohořelic do Metropolitní rozvojové
oblasti OB3. KrÚ konstatuje, že pořizovatel již zajistil úpravu dokumentace.
Stanovisko pořizovatele:
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Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek.

V průběhu řízení se nevyjádřily DO a obce:
MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice - kultura a památková péče
- odbor dopravy a silničního hospodářství
Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany
územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
MŽP ČR – Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Úřad pro civilní letectví ČR, provozní inspektorát, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
Státní pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Odloučené pracoviště
Břeclav, úřad nám. T.G.M. 3, 690 15 Břeclav
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury, oddělení územního plánu, Nábřeží Ludvíka
Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
Státní energetická inspekce, územní inspektorát Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajské středisko Brno, Kotlářská 51, 602 00 Brno
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 611 32 Brno
Město Pohořelice
Obec Cvrčovice
Obec Odrovice
Obec Přibice
Obec Ivaň
Obec Vlasatice
Obec Branišovice
Obec Šumice
Obec Pasohlávky
Městys Medlov
Obec Hrušovany u Brna

9.2. Přehled vyjádření organizací přítomných v území
9.2.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení předinvestiční přípravy Morava, Šumavská 33,
612 54 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává na základě Oznámeni o konání opakovaného veřejného
projednání změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice (k.ú. Nová Ves u Pohořelic, k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou, k.ú. Smolín) následující vyjádřeni jako majetkový správce dálnic a silnic I.
třidy (oprávněný investor):

53

K projednávané změně č. 8 jsme se vyjadřovali v rámci společného jednání o návrhu změny č. 8 ÚP
dne 11. května 2012 spisem zn. 001976/11300/2012. Naše požadavky byly do návrhu ÚP pro veřejné
projednáni zapracovány, a proto k němu již nemáme připomínky.
Stanovisko pořizovatele:
Vyjádření je bez připomínek

9.3. Přehled vypořádání uplatněných připomínek a námitek
V průběhu opakovaného veřejného projednání nebyly uplatněny ze strany oprávněných subjektů
žádné připomínky.

10.

Přehled stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách

Na základě výzvy k uplatnění stanoviska dle ust. § 53 odst.1 stavebního zákona, doručené všem
dotčeným orgánům jednotlivě, uplatnily svoje stanovisko v zákonné lhůtě 30 dnů následující orgány.

10.1.1. Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, obdržel dne 28.7.2015 výzvu k uplatnění
stanoviska dle ust. §53 odst.1 stavebního zákona ke změně č.8 územního plánu sídelního útvaru
Pohořelice.
Odbor životního prostředí sděluje, že zůstává v platnosti stanovisko č.j. MUPO 26279/2013 ze dne
11.11.2013.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Odkazované stanovisko je bez připomínek.

10.1.2. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce náměstka pro řízení úřadu a mezinárodní
spolupráci, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha
Ve věci stanoviska pro Změnu č.8 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, dále stanoviska
k předloženým návrhům vypořádání připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách Vám sděluji, že
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nemá k výše uvedeným žádné připomínky.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí.

10.1.3. Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) v souladu s ustanovením §12
odst.2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst.1 písm.b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jem „zákon oč. 133/1985 Sb.“), posoudil výše uvedenou
územně plánovací dokumentaci, předloženou č.j. MUPO 36031/2015 ze dne 27.7.2015. K předmětné
dokumentaci vydává HZS JMK souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění:
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návrhem vyhodnocení námitek a připomínek, uplatněných k předmětnému návrhu změny ÚPN SÚ,
není dotčen požadavek ustanovení § 29 odst.1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb. Na základě této
skutečnosti HZS JMK rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí.

10.1.4. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
K Vašemu přípisu podanému dne 28.7.2015, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského pod č.j. SBS 23614/2015, Vám zdejší úřad jako místně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst.1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující sděluje:
Ve věci návrhu změny č.8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice vydal Obvodní báňský úřad
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského stanovisko pod č.j. SBS/0867/2012/OBÚ-01/1 ze dne
19.3.2012. Toto stanovisko zůstává beze změn i ve výše uvedené věci.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Odkazované stanovisko je uvedeno u bodu 8.1.1.4., včetně jeho vypořádání.
Stanovisko bylo bez připomínek pouze s podmínkou respektování stanovených dobývacích
prostorů, což je v dokumentaci respektováno.

10.1.5. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení péče o přírodu a krajinu,
Kotlářská 51, 602 00 Brno
Na základě Vašeho dopisu č.j. MUPO 36031/2015 ze dne 27.7.2015 Vám sdělujeme následující.
V katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou se nenachází žádné ZCHÚ nebo jeho ochranné pásmo
dle §14 zákona č.114/1992 Sb.. Vodní toky, vodní nádrže, přilehlá vegetace a liniová zeleň jsou
lokalitami výskytu kriticky a silně ohrožených druhů živočichů Vyhlášky č. 395/1992 Sb. Kompetentním
orgánem ochrany přírody pro uvedená území je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Ve výše
uvedeném katastrálním území se nenachází žádná parcela, se kterou má příslušnost hospodařit
AOPK ČR.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek. Stanovisko KÚ JMK je v dokumentaci respektováno.

10.1.6. Státní energetická inspekce, územní inspektorát Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno
Dovolujeme si Vás informovat ve věci změny zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZHE“), a vydávání závazných stanovisek Státní energetickou inspekcí
(dále jen „SEI“) při pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace.
Dne 1. července 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií. Do tohoto data platný ZHE stanovil, že SEI je dotčeným orgánem státní
správy při pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace a v těchto řízeních
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vydává na základě žádosti stavebníka závazná stanoviska. Od 1. července 2015 zůstává sice SEI
stále dotčeným orgánem státní správy, ale mění se případy, ve kterých vydává stanoviska, a to ve
smyslu ustanovení § 13 odst. 3 ZHE, který zní: (3) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem
státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace, pokud
umísťují výrobny elektřiny nebo výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW. Státní
energetická inspekce je dále dotčeným orgánem státní správy při pořizování územní plánovací
dokumentace v případě, že pro dané území je vydána územní energetická koncepce.
Žádáme vás proto, abyste v rámci pořizování územní plánovací dokumentace zasílali na SEI pouze
požadavky na vydání stanoviska ve výše uvedených případech, nikoli v celém rozsahu, jak tomu bylo
před účinnosti novely ZHE k datu 1. července 2015. O této skutečnosti jsme již informovali starosty
jednotlivých obcí s požadavkem na sdělení, zda Vaše obec (případně obce, nad kterými vykonáváte
rozšířenou pravomoc) mají zpracovanou a schválenou územní energetickou koncepci. Pokud takovou
informaci máte, budeme rádi, když nám ji poskytnete. Z výše uvedeného důvodu vracíme Váš
požadavek na zpracování stanoviska SEI jako dotčeného orgánu státní správy bez našeho vyjádření
či stanoviska.
Pokud nabudete přesvědčení, že v tomto konkrétním případě by mělo být dle nové legislativy
stanovisko SEI zpracováno, nebo v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, obraťte se na pracovníka
ÚzI pana Ing. Pavla Koběrského, tel. 543 420 020, aby mohla být záležitost konzultována a případně
následně řešena.
Stanovisko pořizovatele:
Na vědomí. Stanovisko je bez připomínek. SEI není v tomto případě dotčeným orgánem.

Dle ust. § 53 odst.1 stavebního zákona, byla k možnosti uplatnění stanoviska stanovena lhůta 30dnů
od obdržení návrhů. V souladu s tímto ustanovením je uplatněno znění uvedeného § 53 odst.1, kdy
platí: „Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené
lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.“
Dle tohoto ustanovení se jedná o:
Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
- odbor územního plánování a stavebního řádu
- odbor životního prostředí a zemědělství
- odbor rozvoje dopravy, oddělení rozvoje dopravy
MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice - kultura a památková péče
- odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany
územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
MŽP ČR – Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Úřad pro civilní letectví ČR, provozní inspektorát, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
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Státní pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Odloučené pracoviště
Břeclav, úřad nám. T.G.M. 3, 690 15 Břeclav
Státní pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno-venkov,
Kotlářská 902/53, 602 00 Brno
Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury, oddělení územního plánu, Nábřeží Ludvíka
Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 611 32 Brno

11. Závěr
Stanoviska uplatněná dotčenými orgány, organizacemi správců technické a dopravní infrastruktury,
budou dodrženy dle stanoviska pořizovatele u jednotlivých vyjádření, viz. výše. Stanovisko
pořizovatele zpracované Městským úřadem Pohořelice – odbor územního plánování a stavební úřad,
ve spolupráci s pověřeným zastupitelem obce Pohořelice je pro zpracovatele závazné. V souladu s
tímto stanoviskem byl upraven a doplněn návrh změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice. Pořizovatel, městský
úřad Pohořelice a zastupitelstvo města Pohořelice budou při dalším projednávání návrhu změny č.8
územního plánu sídelního útvaru spolupracovat s projektantem. Vzhledem k tomu, že u zadání nebylo
požadováno zpracování vyhodnocení koncepce na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj, není vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj a hodnocení SEA obsahem této
dokumentace.

12. Pokyny pro vypracování čistopisu návrhu změny č.8 ÚPNSÚ
Pohořelice
Návrh změny č.8 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice je zpracován v souladu se zákonem
183/2006 Sb. a rozsahu jaký je stanoven ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. v příl. č.7, o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, v platném znění. Do řešení dokumentace byla zapracovány stanoviska podaná v průběhu
společného jednávání o Návrhu změny č.8 ÚPNSÚ Pohořelice s dotčenými orgány a stanoviska
z řízení o.vydání. Vzhledem k rozsudku NSS č.j. 6 Ao 4/2010-88 ze dne 19.12.2012 bylo od dalšího
projednávání záměrů 8.5, 8.6, 8.13 a 8.14 upuštěno. Na základě stanoviska MD ČR byla z dalšího
projednávání vypuštěna změna v ploše 8.3., rozsah plochy 8.4. byl redukován. V rámci úpravy
regulativů byly po dohodě s pověřeným zastupitelem upraveny podmínky využití plochy UA u plochy
1.UA5, kvůli umožnění realizace městského sběrného dvora. Toto bylo projednáno v rámci
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opakovaného veřejného projednání v rámci řízení o vydání. Na základě žádosti Obvodního báňského
úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, byl v dokumentaci upraven rozsah CHLÚ v k.ú.
Smolín.

V Pohořelicích dne 7.9.2015
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