ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

POHOŘELICE
okr. Brno-venkov

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Pořizovatel:
Objednatel:
Projektant:

Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno
Tel/Fax: 545217035, Tel. 545217004
E-mail: mail@arprojekt.cz
www.arprojekt.cz

Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing. arch. Milan Hučík, autorizovaný architekt (č. 02 483)
Číslo zakázky:
891
Datum zpracování:
09/2019
Vypracoval:
Ing. arch. Milan Hučík
Spolupráce:
Ing. Michaela Kolibová (osvědčení č.04 235)
Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA):
Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
Odpovědný řešitel: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (držitel autorizace dle zák. č.
100/2001 Sb., v platném znění, č.j.: 42028/ENV/14)
Řešitelský tým: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a Mgr. Eva Jirásková

Název projektu: Územní plán Pohořelice, číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001872

OBSAH
A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ
PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL
POŽADAVEK NA TOTO VYHODNOCENÍ ___________________________________________ 4
B.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ
OBLASTI, POKUD ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ
NEVYLOUČIL __________________________________________________________________ 73

C.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADECH _________________________________________________________________ 74

D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM,
NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH ______________________ 84
E.

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ _____________________ 88

F.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ ________________ 89

PROJEKT, s.r.o.

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz

ÚP POHOŘELICE
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
Strana: 2

ÚVOD
Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce
přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný
tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích.
Cílem je takový rozvoj, který zajistí vyvážený vztah mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým
a environmentálním. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:


sociální rozvoj



účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů



udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je dán
přílohou č. 5 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění.
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO
ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL POŽADAVEK
NA TOTO VYHODNOCENÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí vyloučil stanoviskem významný
vliv územního plánu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a
ptačí oblasti soustavy NATURA 2000.
Současně OŽP konstatoval, že z hlediska dalších zájmů chráněných Zákonem č 114/1192 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů budou v novém územním plánu mj. prověřeny
možnosti ochrany města před povodněmi, možnosti vymezení nových ploch pro bydlení, pro rekreaci a
sport, dále realizace blíže nespecifikovaných ploch výroby a podnikání a v neposlední řadě budou řešeny i
plochy dopravní.
Z návrhu zadání ÚP Pohořelice bylo zřejmé, že návrh nového územního plánu má zásadně
revidovat platný územní plán sídelního útvaru Pohořelice, přičemž z něj vyplývá, že je třeba řešit možné
střety s ochranou životního prostředí. Budoucí využití ploch by mohlo mít přitom negativní vliv na složky
životního prostředí a veřejné zdraví obyvatel, proto byl s využitím principu předběžné opatrnosti uplatněn
požadavek na vyhodnocení SEA.
Požadováno je proto vyhodnocení vlivů ÚP Pohořelice na životní prostředí, ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb.
Posouzení je zpracováno firmou Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany, odpovědným
řešitelem je RNDr. Marek Banaš, Ph.D., (držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, č.j.:
42028/ENV/14).
Podle požadavků KÚ JMK se vyhodnocení zaměřilo zejména na problematiku ochrany přírody a
krajiny, krajinného rázu, ochrany ZPF, ochrany povrchových i podpovrchových vod. Dále na možné
negativní dopady dopravní zátěže, problematiku hluku a na možné další negativní dopady na životní
prostředí a veřejné zdraví související s budoucím využitím návrhových ploch. Návrhové plochy budou
posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného
funkčního využití.
Rámcový obsah vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní prostředí je uveden v příloze č. 1 k
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, struktura obsahu vyhodnocení vlivů je rozčleněna do 12 kapitol.
1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace, vztah k jiným koncepcím
2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace (ÚPD, tj. územního plánu) k cílům ochrany
životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji,
pokud by nebyla uplatněna ÚPD
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD významně ovlivněny
5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD významně
ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti
6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD, včetně vlivů
sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou
rozmanitost, faunu, flóru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně
dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými
oblastmi vyhodnocení
7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých
variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich
omezení
8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
9. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do ÚPD a jejich
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zohlednění při výběru variant řešení
10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu ÚPD na životní prostředí
11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí
12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Závěr a návrh stanoviska
Zpracované vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní prostředí respektuje výše uvedenou strukturu
a obsah dokumentu podle přílohy stavebního zákona a zohlednilo požadavky krajského úřadu a dalších
dotčených orgánů na vyhodnocení vlivů. Kompletní podrobné vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní
prostředí je uvedeno v příloze tohoto vyhodnocení. Vlivy Návrhu ÚP (tj. navrhovaných rozvojových
lokalit a navrhovaných změn funkčního využití území) na životní prostředí byly vyhodnoceny ze všech
podstatných aspektů, a to v přehledných tabulkách i v textech.
V rámci vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na jednotlivé složky ŽP bylo zohledněno jak navržené
funkční využití jednotlivých lokalit, tak i možná kumulace vlivů více různých lokalit a různých druhů
využití území.
Z vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá, že návrh územního plánu Pohořelice bude mít
akceptovatelný vliv na životní prostředí. Závěry SEA posouzení a navrhovaná opatření jsou zapracovány
do územního plánu.
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Závěry SEA posouzení a jejich zohlednění v ÚP:
Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu Územního plánu Pohořelice a vzhledem k současnému
a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím
skutečnostem, bylo konstatováno, že návrh Územního plánu Pohořelice bude akceptovatelný za
uskutečnění následujících opatření.
Navrhovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí (viz SEA kap. 8) a jejich
zohlednění v ÚP:
Požadované opatření v SEA
Ochrana životního prostředí obecně:
 Umisťování záměrů uvedených v příloze č. 1
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění v
navrhovaných plochách podrobit hodnocení vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví (projektová EIA).
Ochrana půdy:
 Při povolování zástavby v návrhových plochách
postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost
zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo
zamezeno vodní a větrné erozi nezpevněných
pozemků nebo zvýšenému riziku negativních
dopadů bořivých větrů na okrajové části lesních
porostů.
 Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném
rozsahu v souladu s postupem výstavby, a to v
mimoprodukčním období říjen-březen.
 Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení
úrodnosti pozemků přímo v daném území nebo jeho
blízkém okolí.
Ochrana povrchových a podzemních vod:
 U staveb v záplavových územích volit takové
technické řešení a zabezpečení, aby nedošlo ke
zhoršení průchodu případné povodňové vlny a k
rozplavení případně ukládaných sypkých materiálů.
 U ploch vymezených v blízkosti vodních toků je
nutné zachovat pásmo o šířce 6 m od břehové čáry
zcela bez zástavby.
Stabilizace odtokových poměrů:
 Zajistit koordinaci případných změn v krajině tak,
aby funkčnost protipovodňových opatření zůstala
zachována.
 Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení
odtoku dešťových vod ze zastavěných a zpevněných
ploch s použitím zasakování (je-li možná) nebo
retence.
Ochrana krajinného rázu:
 V maximální možné míře přizpůsobit zástavbu
ochraně místního krajinného rázu.
 Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně
významných
krajinných
dominant
podrobit
hodnocení vlivů na krajinný ráz.
Ochrana flóry, fauny, ekosystémů a ÚSES:
 Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině

PROJEKT, s.r.o.

Opatření v územním plánu (označení čísla kapitoly, do
které je podmínka zapracována)
Vyplývá ze zákona – žádné opatření v územním plánu.



Požadavek zapracován do kap. I.F výrokové části



Nezapracováno do ÚP, s odkazem na ustanovení
§43 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění
(stavební zákon).



Nezapracováno do ÚP, s odkazem na ustanovení
§43 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění
(stavební zákon).

Požadavky zapracovány do kap. I.F výrokové části

Požadavky zapracovány do kap. I.F výrokové části

Požadavky zapracovány do kap. I.E.2 výrokové části



Nezapracováno do ÚP, s odkazem na ustanovení
§43 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění
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a v navržených plochách veřejné zeleně používat
autochtonní druhy a vyvarovat se výsadbám
nepůvodních druhů rostlin.
Nebudovat v území nové bariéry významně bránící
migraci živočichů, případně zajistit zachování
průchodnosti krajiny vytvořením náhradních
migračních cest kolem nově vymezených ploch
výstavby.

(stavební zákon).


Požadavek zapracován do kap. I.E.4 výrokové části

Navrhovaná opatření na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí (viz SEA kap. 11) a jejich zohlednění v územním plánu:
Číslo
plochy

Z01

Typ plochy
s rozdílným
způsobem využití

VD – Plochy
výroby a
skladování –
výroba drobná

PROJEKT, s.r.o.

Opatření
v územním
plánu (označení čísla
kapitoly, do které je
podmínka zapracována)

Podmínka realizace plochy
V navazujících řízeních o realizaci a využití plochy
budou uplatněny a řešeny tyto podmínky:
- Konkrétní provedení staveb na ploše, včetně
řešení otázky případné výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněného druhu – čápa
bílého, bude řešeno s příslušným orgánem
ochrany přírody, zejména Krajským úřadem
Jihomoravského kraje.
- Bude respektováno hnízdo zvláště chráněného
druhu živočicha – čápa bílého. Veškeré
stavební práce budou proto prováděny mimo
hnízdní období čápa bílého, tj. mimo 15. března
až 30. července,
- Do vzdálenosti 50 m od hnízda (ochranné
pásmo vymezené v územním plánu) nebudou
realizovány žádné nadzemní stavby, ani
vysazovány porosty dorůstající výšky
přesahující 9 m. V celé ploše nebudou
realizována žádná nadzemní elektrická vedení.
- Případné kácení dřevin a skrývky zemin
realizovat mimo hnízdní sezónu, tj. mimo 1.
dubna – 30. července.
- V ploše nebudou umisťovány žádné hlučné
provozy.
- V případě, že by eventuálně po výstavbě
objektů na ploše přestal čáp bílý stávající
hnízdo využívat, tak je možno po předchozím
projednání s orgánem ochrany přírody –
Krajským úřadem Jihomoravského kraje,
přesunout sloup s hnízdem v mimohnízdním
období na novou pozici na okraji návrhové
plochy v blízkosti stávajícího místa. Takovým
místem je např. jihozápadní okraj návrhové
plochy tak, aby měl čáp bílý k dispozici volný,
nezastavěný rozlet z hnízda směrem k západu
do nivy řeky Jihlavy.
- Bude zohledněna blízkost lesa a z toho
vyplývající omezení do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa. V blízkosti lesa lze připustit
výstavbu nadzemních objektů jen na základě
stanoviska dotčeného orgánu.

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz

I.C.7

Podmínka již byla
obsažena v kap. I.C.7

Podmínka již byla
obsažena v kap. I.C.7

I.C.7

Podmínka již byla
obsažena v kap. I.C.7
I.C.7

Podmínka již byla
obsažena v kap. I.C.7

Podmínka již byla
obsažena v kap. I.C.7
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-

Z03, Z05,
Z08, Z62,
Z78, Z80,
Z82

BR
–
Plochy
bydlení
–
v rodinných
domech

Z22, Z34

VS
–
Plochy
výroby
a
skladování

Z26, Z76

OV
–
Plochy
občanského
vybavení

Z32

Z35, Z66

Z41, Z65,

Při jižní hranici plochy realizovat výsadbu
izolační zeleně, která opticky a hygienicky
odcloní plochu Z01 od přilehlých ploch
bydlení.

SOm – Plochy
smíšené obytné –
městské
UP
–
Plochy
veřejných
prostranství
–
místní komunikace
a
veřejná
prostranství

Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na
plochách možné, doporučujeme zachovat alespoň
část dřevin, které představují potenciálně vhodný
hnízdní a potravní biotop řady druhů ptáků. Pokud
bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést mimo
hnízdní období. Rozsah a způsob provedení kácení
je třeba řešit ve spolupráci s příslušným orgánem
ochrany přírody.

SOv – Plochy
smíšené obytné –
vesnické

Do kap. I.C. zapracovány
do tabulek „Stanovení
podmínek pro realizaci
navrhovaných funkcí v
zastavitelných plochách a
v plochách
přestavby“
podmínky:
„V navazujícím
řízení
bude posouzena možnost
zachování alespoň části
dřevin v ploše. Případné
odstranění dřevin je nutné
provést mimo hnízdní
období ptactva.“

Z83

Z64, Z81

Z85

P01

Z68

OT
–
Plochy
občanského
vybavení – sport
TI
–
Plochy
technické
infrastruktury
–
inženýrské sítě
VSl
–
Plochy
výroby
a
skladování
–
výroba lehká

VS – Plochy
výroby a
skladování

PROJEKT, s.r.o.

Realizaci plochy je třeba řešit ve spolupráci
s příslušným orgánem ochrany přírody, včetně
otázky případné výjimky dle §56 zák. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
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Nepřípustná
procesní
podmínka.
Do kap. I.C.7. byla proto
k ploše Z68 doplněna
následující podmínka:
„V navazujícím
řízení
bude prověřen výskyt
zvláště
chráněného
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Z70

Z72, Z73

Z84

P03

VS – Plochy
výroby a
skladování

BR
–
Plochy
bydlení
–
v rodinných
domech
VS
–
Plochy
výroby
a
skladování

BR
–
Plochy
bydlení
–
v rodinných
domech

N01, N07

ZX
–
Plochy
zemědělské

N05

NL – plochy lesní

PROJEKT, s.r.o.

Realizaci plochy je třeba řešit ve spolupráci
s příslušným orgánem ochrany přírody, včetně
otázky případné výjimky dle §56 zák. 114/1992 Sb.,
v platném znění. Pro zástavbu doporučujeme využít
plochu stávajícího pole.

chocholouše
obecného,
který je dle vyhlášky č.
395/1992 Sb., v platném
znění, ohroženým druhem
a výsledky prověření
budou při využití plochy
zohledněny.“
Plocha
Z70
byla
v územním
plánu
zmenšena. Západní část
plochy, kde je udáván
výskyt morčáka velkého,
který je dle vyhlášky č.
395/1992 Sb., v platném
znění kriticky ohroženým
druhem
a
kde
se
předpokládá i výskyt
některých
zvláště
chráněných
druhů
obojživelníků,
byla
z plochy vypuštěna a
vymezena jako návrhová
plocha zeleně krajinné
N17.
K ploše N17 pak byla
stanovena podmínka:
„Využití plochy bude
respektovat
výskyt
kriticky
ohroženého
druhu
živočichů
a
předpokládaný
výskyt
některých
zvláště
chráněných
druhů
obojživelníků.“

Nezasahovat do porostů dřevin v západním okraji
plochy ve vazbě na lokální biocentrum.

I.C.4.

Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na
plochách možné, doporučujeme zachovat alespoň
část dřevin, které představují potenciálně vhodný
hnízdní a potravní biotop řady druhů ptáků. Pokud
bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést mimo
hnízdní období.
Je nutné vyloučit jakékoliv stavební zásahy do
prostoru blízkých tůní, zejména jejich zasypávání, a
rozsah zásahu do přírodního prostředí řešit ve
spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

I.C.7.

Nezasahovat do porostů dřevin v západním okraji
plochy ve vazbě na lokální biocentrum.
Projekt rekultivace je nezbytné řešit s příslušným
orgánem ochrany přírody, včetně řešení otázky
případných výjimek dle §56 zák. 114/1992 Sb., v
platném znění a konkrétní projekt rekultivace
přizpůsobit výskytu zvláště chráněných druhů.

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
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I.E.1.
Nepřípustná
procesní
podmínka byla nahrazena
textem:
„V ploše bude prověřen a
zohledněn
výskyt
ohrožených a zvláště
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chráněných
druhů
živočichů
a
projekt
rekultivace
bude
přizpůsoben
zájmům
jejich ochrany“.
I.C.14.
Nepřípustná
procesní
podmínka byla nahrazena
textem:

K-T1, KT2

K-DS04

K-DS21

K-PP1,
K-PP2,
K-PP3

Koridor
pro
umístění technické
infrastruktury

Budoucí konkrétní provedení koridoru (záměru) je
nezbytné řešit s příslušným orgánem ochrany
přírody, včetně řešení otázky případných výjimek
dle §56 zák. 114/1992 Sb., v platném znění a návrh
provedení záměru přizpůsobit případnému výskytu
zvláště chráněných druhů.
V případě koridoru K-T1 je nezbytné zajistit
eliminaci případného znečištění vodního prostředí
z prostoru dálnice (např. lapače nečistot).

Koridor dopravní
infrastruktury
–
silniční doprava

Konkrétní technické provedení budoucí stavby je
nezbytné řešit s orgánem ochrany přírody, včetně
otázky případné výjimky dle §56 zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění. Dále je třeba při realizaci
respektovat stanovisko EIA ke konkrétnímu záměru.

Koridor dopravní
infrastruktury –
silniční doprava

Konkrétní technické provedení budoucí stavby je
nezbytné řešit s orgánem ochrany přírody, včetně
otázky případné výjimky dle §56 zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění.

V navazujícím řízení bude
v koridoru prověřen a
zohledněn výskyt zvláště
chráněných
druhů
živočichů
a
návrh
provedení záměru bude
přizpůsoben
zájmům
jejich ochrany.
Dále je třeba při realizaci
respektovat stanovisko
EIA ke konkrétnímu
záměru.
I.C.14.
Nepřípustná
procesní
podmínka byla nahrazena
textem:
V navazujícím řízení bude
v koridoru prověřen a
zohledněn výskyt zvláště
chráněných
druhů
živočichů
a
návrh
provedení záměru bude
přizpůsoben
nutnosti
jejich ochrany.

Bude-li to při budoucí realizaci záměru na plochách
možné, doporučujeme zachovat alespoň část dřevin,
které představují potenciálně vhodný hnízdní a
I.C.14.
potravní biotop řady druhů ptáků. Pokud bude
odstranění nezbytné, je nutné ho provést mimo
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provedení
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V navazujícím řízení bude
v koridoru prověřen a
zohledněn výskyt zvláště
chráněných
druhů
živočichů
a
návrh
provedení záměru bude
přizpůsoben
zájmům
jejich ochrany.
V případě koridoru K-T1
je
nezbytné
zajistit
eliminaci
případného
znečištění
vodního
prostředí
z prostoru
dálnice (např. lapače
nečistot).
I.C.14.
Nepřípustná
procesní
podmínka byla nahrazena
textem:

hnízdní období.

Zpracovatel SEA posouzení dále v kap. 10 zpracoval návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí:
Výměra realizovaných částí ÚSES (ÚPD)
Výměra nově vysazené, obnovené či odstraněné
zeleně (údaje obce)
Sledování poměru zastavěných a nezastavěných
ploch v území (ÚPD)
Plošné vyjádření skutečných záborů ZPF (Český
statistický úřad)
Sledování imisních koncentrací v území (ČHMÚ)
Plnění hlukových limitů (Krajská hygienická
stanice)
Jakost povrchových vod, stav koryt vodních toků
(Povodí Moravy)
Míra znečištění podzemních vod (Povodí Moravy)
Trendy v zastoupení a územním rozložení
přírodních či přírodně blízkých biotopů (AOPK)
Vývoj koeficientu ekologické stability území
(výpočet z údajů ČSÚ)
Zásahy do krajinného rázu (obec s rozšířenou
působností)

Pořizovatel územního plánu je dle § 55 stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. povinen nejméně jednou za
4 roky předložit zastupitelstvu obce zprávu o
uplatňování územního plánu. Součástí této zprávy
jsou vlivy uplatňování územního plánu na životní
prostředí.
Navržený systém monitoringu bude v pravidelných
intervalech

využit

k

vyhodnocení

realizace

územního plánu.

Vlastní Vyhodnocení vlivů ÚPD na životní prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu
přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, je obsaženo v samostatné příloze.
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN
OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ
NEVYLOUČIL

B.

Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona byl Návrh zadání ÚP Pohořelice předložen dotčeným
orgánům k uplatnění jejich vyjádření a požadavků. Orgán ochrany přírody může ve svém stanovisku dle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, požadovat
vyhodnocení vlivu koncepce (samostatně či v kumulaci s jinými koncepcemi) na lokality soustavy Natura
2000, pokud nelze vyloučit významný vliv koncepce na tyto lokality.
V řešeném území se nachází následující území soustavy Natura 2000:


EVL CZ 0624238 Meandry Jihlavy: předmětem ochrany je lokalita hrouzka
běloploutvého.



EVL CZ 0624103 Mušovský luh:

předmětem ochrany jsou přirozené eutrofní vodní

nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; smíšené jasanovo-olšové
lužní lesy temperátní a boreální Evropy; smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem,
jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie; lokalita hrouzka běloploutvého, lesáka rumělkového,
roháče obecného, vydry říční.


EVL CZ 0623027 Šumické rybníky: předmětem ochrany je lokalita kuňky ohnivé.

Příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,
ve svém vyjádření vyloučil významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, zpracování vyhodnocení
vlivů na soustavu NATURA 2000 nebylo požadováno.
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

C.

Ze zákona č. 163/2006 Sb., v platném znění, vyplývá, že územní plány by měly být postaveny na
výchozích podkladech stavu a vývoje území, které jsou obsahem územně analytických podkladů (ÚAP).
Podkladem pro ÚP Pohořelice byla čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP
Pohořelice 2016, kterou pořídil Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad.
Environmentální pilíř, důsledky na přírodní hodnoty
V rámci trvale udržitelného rozvoje je žádoucí realizovat opatření směřující ke snižování zátěže a
zlepšení stavu životního prostředí. Kvalita životního prostředí a podmínky pro život obyvatel jsou v
řešeném území suboptimální.
Využití území a jeho stabilita:
Podíl
zemědělské
půdy z
celkové
výměry (%)

Území

Pohořelice

59,5
Celková
výměra (ha)

Území

Podíl orné
půdy ze
zemědělské
půdy (%)

Pohořelice

4305

94,4

Vinice
23

Podíl
Podíl trvalých
zastavěných a Podíl vodních
travních
Podíl lesů z
ostatních
ploch z
porostů ze
celkové
ploch z
celkové
zemědělské
výměry (%)
celkové
výměry (%)
půdy (%)
výměry (%)
0,6
2,2
10,8
13,5

Koeficient
ekologické
stability
0,38

Vodní
Zastavěné Ostatní
Orná
Zahrady
Lesní
TTP (ha)
plochy (ha) plochy (ha) plochy
půda (ha) (ha) /sady
půda (ha)
(ha)
2418
62/42
16
582
463
96
602

(Zdroj: UAP ORP Pohořelice - http://www.pohorelice.cz/file/14736/A_PRURU_Pohorelice_2016.pdf )

Územní plán Pohořelice plně respektuje lesy a chráněná přírodní území. Důsledkem realizace
záměrů v územním plánu může být snížení podílu orné půdy, které je však částečně kompenzováno
zvýšením podílu zeleně v krajině spolu s protipovodňovými opatřeními – negativní vliv na ekologický pilíř
je nízký.
Horninové prostředí a geologie
V k.ú. Smolín jsou evidovány dobývací prostory:
 DP Žabčice ev. č. 71083 stanovený pro organizaci České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem Praha


9 - Čakovice, Cukrovarská 34.

DP Žabčice I, ev.č. 60367 stanovený pro organizaci Pískovna Hrušovany a.s., se sídlem
Hradčany, Tišnovská 118.

Dále podle evidence dobývacích prostorů nejsou v k.ú. Nová ves u Pohořelic a k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou evidovány žádné Dobývací prostory.
V řešené území se dle UAP ORP Pohořelice 2016 nachází následující chráněná ložisková území:
Klíč CHLÚ
Číslo CHLÚ Název CHLÚ surovina
111920
01090101
Smolín
Štěrkopísky a živcové suroviny
111968
26240000
Smolín
Živcové suroviny
111919
01090102
Žabčice
Štěrkopísky a živcové suroviny
V k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic nejsou vyhodnocena žádná výhradní ložiska.
ÚP respektuje stávající těžbu v území, ale současně vytváří územní podmínky pro rekultivaci

PROJEKT, s.r.o.

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz

ÚP POHOŘELICE
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
Strana: 74

území, v nichž bude těžba ukončena. Uvažuje se rekultivace zemědělská (plocha N07) a lesní (N06, N15,
N05). Dále jsou ve vytěženém území umístěny i zastavitelné plochy Z10 (OT) a Z11 (VS).
Vodní režim
Řešené území náleží k povodí řeky Jihlavy. Město Pohořelice má vodovod pro veřejnou potřebu,
který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s. Město je
zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pohořelice ze zdrojem pitné vody na k.ú. Cvrčovice u
Pohořelic.
Na území města Pohořelice se nachází jímací území Nová Ves a zdroje pitné vody Nová Ves.
Jímací území Nová Ves tvoří soustava vrtaných studní, z nichž je voda jímána pomocí
násoskových řadů do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Z
JÚ Nová Ves je voda čerpána do řídícího vodojemu Pasohlávky.
Na území ORP je přes nedostatek primárních dat zaznamenán vysoký výskyt útvarů povrchových
vod tekoucích s klasifikací rizikový a ve smyslu hodnocených indikátorů nejsou plněny cíle
environmentální kvality povrchových vod z hlediska chemického nebo ekologického stavu/ekologického
potenciálu. Na území ORP nejsou identifikovány žádné útvary povrchových vod tekoucích s klasifikací
nerizikový. Na sledovaném území nejsou rovněž plněny cíle environmentální kvality podzemních vod
z hlediska chemického stavu podobně jako na většině území České republiky. Dle dostupných údajů
z hlediska kvantitativního stavu podzemních vod je území hodnoceno stupněm nerizikový. Jakost vod v
tocích se dle dostupných měření od roku 2004 mírně zlepšuje.
Územní plán nebude mít významný vliv na vodní režim.
Pro území města je vyhlášeno záplavové území řeky Jihlavy a jeho aktivní zóna. Celkem 22,82%
území města Pohořelice je ohroženo záplavou Q100. Část zastavěného území města se navíc nachází ve
vymezené aktivní zóně záplavového území. Území obce se nachází také ve vymezeném území zvláštní
povodně pod vodním dílem.
Dle požadavku OŽP byl do ÚP zapracován požadavek na novou výstavbu plánovanou v
záplavovém území. Tato výstavba bude umožněna až po provedení kompletního systému
protipovodňových opatření, který ji ochrání před rozlivem vodního toku Jihlava.
Současně byla do ÚP zapracována studie řešící protipovodňová opatření na vodním toku Jihlava.
Na základě výše uvedeného podkladu byly v jižní části řešeného území v návaznosti na vodní tok Jihlava
vymezeny plochy vodní a vodohospodářské - protipovodňová opatření NVp ( N12, N13, N14, N15, N16,
N17, N18), které přispějí k posílení retenčních schopností údolní nivy, zlepšení odtokových poměrů,
omezení projevů plošné eroze na zemědělské půdě a mimo jiné i zvýšení ekologické stability území.
Plánovaná výstavba nesmí zhoršujícím způsobem ovlivnit odtok povrchových vod a nesmí dojít k
negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě. Vzhledem k omezení rozlivové plochy je v případě
potřeby třeba provést v předstihu kompenzační opatření.
Kvalita ovzduší
Při zpracování návrhu ÚP Pohořelice bylo postupováno v souladu se základním požadavkem na
snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost
obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z
důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. V
ÚP bylo voleno umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících zdrojů
znečišťování ovzduší, průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. Při umísťování
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v předmětných lokalitách je nutné splňovat podmínky dané
zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy, a dále podmínky dle Nařízení Jihomoravského
kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících
látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu,
olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského
kraje č. 11/2012.
Podmínky ochrany ovzduší budou stanoveny v rámci správních řízení, bude nutné posuzovat je
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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).
Řešené území je zatíženo větrnou erozí, a proto je potřeba realizovat návrhy protierozních opatření,
které budou mít za následek snížení erozní ohroženosti území. Protierozními opatřeními se rozumí
zejména: systémy větrolamů, správné hospodaření na zemědělské půdě, budování protierozních mezí,
zatravňování, zakládání ÚSES apod.
Ovzduší v katastru Pohořelice neznečišťuje přímo žádný zdroj průmyslové výroby ani
podnikatelské aktivity. Realizace záměrů územního plánu neovlivní významně kvalitu ovzduší.
Odpady
V obci existuje systém sběru separovaného odpadu, jedná se zejména o papír, plasty, tetrapakové
obaly, železo apod. Svoz odpadu zajišťují oprávněné firmy. Odpady jsou nyní odváženy mimo území ORP.
Ochrana přírody a krajiny
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Zasahují zde území soustavy Natura
2000 – viz výše. Současně se zde nachází památné stromy - Novoveská lípa a Tři duby.
Registrované významné krajinné prvky se na území obce Pohořelice nenacházejí. Dále se podle § 3
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění v tomto území za VKP považují lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje
podle § 6 zákona.
Všechna výše uvedená chráněná území jsou v územním plánu zohledněna.
Některé zastavitelné plochy mohou mít potenciálně negativní vliv na krajinný ráz. Toto riziko je
eliminováno stanovenými podmínkami využití těchto ploch, výškovou regulací zástavby, prostorovou
strukturou zástavby a v konkrétních případech i stanovení koeficientu zastavění ploch .
Územní systém ekologické stability
V řešeném území je vymezen ÚSES - regionální biokoridory, regionální biocentra, místní
biokoridory, místní biocentra a interakční prvky. Pro posílení ekologické stability řešeného území mají
význam zvláště části ÚSES vymezené v intenzivně využívané zemědělské krajině (orná půda) především v
jižní části řešeného území. Pro biocentra jsou v ÚP vymezeny plochy přírodní NP (N02, N03, N04,N11,
N13 a N14), které přispějí k posílení ekologické stability území.
Koeficient ekologické stability
Obec Pohořelice je dle koeficientu ekologické stability 0,38 zařazeno do území, pro které je
charakteristické intenzivně využívané území zejména zemědělskou velkovýrobou. Oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké
vklady dodatkové energie. Je to jisté míry dáno i faktem, že je řešené území tvořeno z velké části
intenzivně zemědělsky využívanou půdou a vodními plochami pro chov ryb, která obklopují zástavbu. V
řešeném území převládá půda I., II., a III. třídy ochrany, půdy IV. a V. třídy ochrany se v území vyskytují
pouze omezeně. Návrh ploch k ozelenění se omezuje na biocentra a biokoridory a vymezená
protipovodňová opatření ve formě návrhových ploch NVp a veřejně prospěšná protierozní opatření.
Migračně významná území
Řešeným územím prochází migrační koridor v úseku z k.ú. Cvrčovice u Pohořelic skrz stávající
lesní komplexy, kříží cestní síť (R52, III/42510 ) a pokračuje přes regionální biocentra RBC JM42 Úlehla ,
RBC 49 Hák a RBC 342 Vrkoč dále do k.ú. Ivaň. Migrační koridor je řešeném území respektován a se
svou osou je zakreslen v Koordinačním výkrese č. II.01.
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Funkce a význam migračního území je respektováno a ochranný režim je v daných lokalitách
umocněn i vymezením prvků ÚSES.
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Podíl lesní půdy v řešeném území tvoří 13,5%. Podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské
půdy v řešeném území (59,5%) tvoří 94,4%. Jedná se o půdy především o půdy I., II. a III třídy ochrany.
Půdy IV.a V. třídy ochrany se vyskytují pouze omezeně.
Na území města je evidováno několik odvodněných a zavlažovaných pozemků v užívání
vlastníků, resp. nájemců těchto pozemků. Odvodnění jsou zakreslena v grafické části územního plánu
V rámci zpracování ÚP byly prověřovány různé alternativy umístění rozvojových ploch s ohledem
na dopad do ZPF; komplexním vyhodnocení celé škály aspektů (vazba na dosud platný ÚPO, dostupnost
ploch, náročnost na obsluhu území, krajinný ráz, kvalita zemědělské půdy, zájmy ochrany přírody, apod.).
Ve velké většině se bude jednat o zábory ZPF přebírané z ÚPNSÚ Pohořelice. Některé konfliktní
plochy nebyly proto z ÚPN SÚ do nového územního plánu převzaty. Přes všechnu snahu však nebude
možné vyhnout se záboru chráněné zemědělské půdy. Jedná se především o zábor pro výstavbu rodinných
domů, ploch pro výrobu, občanskou vybavenost a dopravní infrastrukturu. Tyto rozvojové plochy nelze
řešit na půdě horší kvality z důvodů dopravních, hygienických, územně technických či architektonických,
nebo z důvodů ochrany přírody a krajinného rázu.
Snahou územního plánu proto bylo, při zohlednění rozvojového potenciálu sídel, především udržet
kompaktní půdorys zastavěného území, umožňující bezproblémové obdělávání zemědělských pozemků
v extravilánu a směřovat rozvoj zástavby takovým způsobem, aby byly v nejvyšší možné míře využity
pozemky nižších tříd ochrany.
Ekonomický pilíř, hospodářský potenciál rozvoje
Pro řešené území je charakteristická podnikatelská aktivita s významným zastoupením
podnikatelských subjektů. Velký vliv na tento fakt má dopravní infrastruktura a návaznost na komunikační
tahy směr Vídeň - Brno. Dalšími klíčovou oblastí je samozřejmě zemědělství.
V řešeném území je ve srovnání s celorepublikovým průměrem (6,2 %, 2015) snížená míra
nezaměstnanosti (5,7% 2015, ÚAP ORP Pohořelice). Dopravní dostupnost řešeného území je
bezproblémová, v obci je zastoupena jak výroba zemědělská, tak průmyslová a služby. Velkou roli hraje i
blízkost města Brna a promítá se na celkové ekonomické závislosti na ekonomice především města
Pohořelice.
Počet ekonomických subjektů
Subjektů na
Bez
Celkem
1000 obyvatel zaměstnanců

Podle počtu zaměstnanců
50 a

Pohořelice
1062

221

1-5

6-9

10-19

20-24

25-49

84

18

14

6

3

938

více
9

(Zdroj: ÚAP ORP Pohořelice aktualizace 2016)

Rok
Pohořelice

12/2005
6,3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů
12/2010
7,5

12/2015
5,7

(Zdroj: ÚAP ORP Pohořelice aktualizace 2016)

Další snížení nezaměstnanosti je řešeno především vymezením ploch výroby a skladování, ploch
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smíšených obytných, které umožňují drobné podnikání v území, ploch občanského vybavení. Vznik
pracovních míst může vést ke snížení migrace a dojížďky za prací.
Plochy výroby
Územní plán Pohořelice respektuje stávající plochy výroby a skladování, které jsou územně
stabilizovány. Ve Smolíně vymezuje dvě nové plochy výroby a skladování (Z07), resp, plochu výroby a
skladování – výroba drobná (Z01), která je převzata z platného ÚPN SÚ.
V Pohořelicích jsou zastavitelné plochy pro výrobu a skladování soustředěny na SV okraj města,
ulici Brněnskou (Z14, Z15, Z17, Z20, Z19), dále na severní okraj města (Z34, P01) a konečně na jižní
okraj města k dálnici D52 a silnici I/53 (Z54, Z67, Z68) a v lokalitě Velký Dvůr (Z69, Z70). Další menší
plochy jsou vymezeny v rozptylu i v jiných částech města.
V Nové Vsi je pro výrobu a skladování vymezena plocha Z84).
Občanská vybavenost
Ve městě je umístěna základní občanská vybavenost i vyšší občanská vybavenost, sloužící širšímu
spádovému území, v rozsahu přibližně území ORP Pohořelice (správa, obchody a služby, školství, kultura,
zdravotnictví).
Územní plán vymezuje relativně rozsáhlé plochy OK (Z51, Z55) na jižním okraji města a menší
plochy na ul. Znojemské (Z42), Brněnské (Z26) . Pro rozšíření hřbitova je vymezena plocha Z56. Tím
budou vytvořeny podmínky pro uspokojení potřeb obyvatel spádového území a pro zvýšení zaměstnanosti
v sídle.
Sociální pilíř
V území dochází k postupnému růstu počtu obyvatel. Na to je třeba reagovat nabídkou
dostatečného množství plochy pro bydlení. Věková struktura obyvatelstva odpovídá charakteru města.
Území
Pohořelice

Relativní změna
počtu obyvatel v
letech 2001-2015
1,10

Index stáří
116

Podíl vysokoškoláků Pracovní otevřenost
na 100 obyvatel
polohovýpotenciál
7,5

1924

(Zdroj: ÚAP ORP Pohořelice aktualizace 2016)
Trvale udržitelná společnost musí vykazovat dostatečnou životní úroveň každého jednotlivce
a soudržnost společenství obyvatel. Město Brno, jako významný cíl cest za vyšším vybavením, je dobře
dostupné. Obec by měla zvyšovat počet pracovních příležitostí pro své obyvatele tak, aby nedocházelo ke
zvyšování nezaměstnanosti a ztrátám ekonomicky aktivních obyvatel migrací.
Technická a dopravní infrastruktura
Kvalita technické infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území a její prvky významně
zasahují do života celé společnosti. Technická infrastruktura zahrnuje vedení, stavby a s nimi provozně
související zařízení technického vybavení, jako jsou vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, stavby a
zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné
komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě.
Technická a dopravní infrastruktura je ve městě na velmi dobré úrovni a je stabilizována,
v územním plánu nebylo třeba měnit stávající koncepci. Pro realizaci nadmístních záměrů jsou vymezeny
návrhové koridory (K-DS21 a K-DS04), pro možné budoucí umístění dopravních staveb pak koridory
územních rezerv.
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Demografický vývoj
Vývoj počtu obyvatel města:
Rok
Pohořelice
 Nová Ves
 Pohořelice
 Smolín

1900
4434
554
3473
407

1950
3534
269
2961
304

1980
4554
298
3977
279

2001
4362
326
3815
221

2011
4667
332
4085
250

(zdroj: Historický lexikon obcí České republiky - 1869 – 2011, ČSÚ)

Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel ve správním území obce představuje k roku
2015 celkem 5,7 %. Jedná se o hodnotu odpovídající mírně snížené hodnotě průměrné nezaměstnanosti ČR
(6,2 %, 2015). Zvyšování nezaměstnanosti je nežádoucím jevem, v rámci trvale udržitelného rozvoje
území je cílem vytvářet na trhu práce nové příležitosti a podíl nezaměstnaných snižovat. Realizací
konkrétních záměrů na návrhových plochách, zejména na plochách určených pro výrobu, vzniknou nové
pracovní příležitosti. Územní plán Pohořelice tedy vytváří územní předpoklady pro snížení
nezaměstnanosti v sídlech potenciálně také sníží počet obyvatel vyjíždějících do zaměstnání mimo řešené
území.
Bydlení
V rámci trvale udržitelné společnosti je potřebné zajistit dostatek příležitostí pro důstojné bydlení.
Navržené plochy pro obytnou výstavbu v rodinných domech a budou mít pozitivní vliv na individuální
výstavbu. Údaje o bytovém fondu a nárocích na něj kladených jsou uvedeny v kapitole Odůvodnění ÚP
Pohořelice "Demografický vývoj". Předkládaný nový ÚP Pohořelice vytváří dostatek zastavitelných ploch
určených pro bytovou výstavbu.
Kulturní život
Řešené území se nachází několik zájmových sdružení, jako jsou např. středisko volného času,
florbalový klub, Kynologický klub, atd. Situace je územně stabilizována. Územně technické podmínky pro
tyto činnosti jsou v obci dostatečné a územní plán je respektuje.
Kulturní a civilizační hodnoty
Územní plán nebude mít významný vliv na kulturní hodnoty, urbanistické hodnoty, architektonické
a archeologické hodnoty a dědictví.
V obci se nachází prohlášené kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky a památné stromy.
Další objekty v památkovém zájmu (návrh zápisu do seznamu kulturních památek) se v řešeném
území nenacházejí. Katastrální území obce lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy.
Územní plán Pohořelice respektuje kulturní hodnoty, urbanistické hodnoty, architektonické a
archeologické hodnoty a dědictví. Prohlášené nemovité kulturní památky a památné stromy, jsou chápány
jako limity využití území a jsou respektovány.
Nemovité kulturní památky
V ÚP jsou respektovány nemovité kulturní památky - objekty zapsané v Seznamu nemovitých
kulturních památek :
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Seznam nemovitých kulturních památek v katastru Pohořelic nad Jihlavou, Nové Vsi u Pohořelic a Smolína:
Památka

Ulice/č. popisné

Pohořelice nad Jihlavou
1 Lovecký zámeček ve Velkém Dvoře
2 Farní kostel sv. Jakuba Staršího
3 Fara č.p. 8
4 Dům č.p. 79 - Hotel Pfann
5 Hildegardin dvůr jv. od města tzv. Hornoleský Dvůr
6 Socha sv. Jana Nepomuckého na Jánské ulici
7 Socha sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Dvoře
8 Socha sv. Vendelína u kostela
9 Socha Rudoarmějce na náměstí
10 Židovský hřbitov
11 Boží muka na Brněnské ul.
12 Boží muka na levém břehu Jihlavy
13 Boží muka u křiž. Znojmo - Mikulov
14 Kříž na hřbitově
15 Kříž u silnice do Brna
16 Paarův zámeček č.p. 12
Nová Ves u Pohořelic
1 kaple Panny Marie Pomocné
2 Socha sv. Jana Nepomuckého
3 Kříž u kaple
Smolín
1 Kaple sv. Cyrila a Metoděje
2 Kaple Panny Marie
3 Socha sv. Jana Nepomuckého
4 Socha sv. Jana Nepomuckého
5 Poklona sv. Anny
6 Kříž z r. 1815

V ÚSKP pod
číslem

Velký Dvůr
Nám. Svobody 8
Nám. Svobody 79
Jánská ul.
Velký Dvůr
Nám Svobody
Brněnská ul.

Brněnská ul.

na návsi

na návrší při silnici
Brno-Pohořelice
na návsi
uložena v kapli sv.
Cyrila a Metoděje
před kaplí Cyrila a
Metoděje
při silnici BrnoPohořelice

7 Kříž

Na
parcelách

37568/7-1661
15585/7-1662
30195/7-1663
26987/7-1664
46794/7-1666
41612/7-1667
14642/7-1668
/7-1669
44961/7-1670
33226/7-1671
24140/7-1672
23803/7-1673
35627/7-1674
15565/7-1675
22917/7-1676
25497/7-7133

2677-2680
1
957
1919
2919-2924
1792/1
2585
2
1879
888
1636/1
998
152
118
1375/1
953

33763/7-1596
20866/7-1597
/7-1598

1
418/1
435/1

24265/7-1715
23132/7-1716

1
2711

33099/7-1717
/7-1718

165
1

20309/7-1719
/7-1720

133/1
165

30969/7-1721

2140

Dále jsou v území evidovány následující válečné hroby:
Identifikační číslo Název
CZE6213-13827
CZE6213-13836
CZE6213-27932

CZE6213-13829

hromadný hrob brněnského
pochodu smrti
Pomník padlým hrdinům socha
Rudoarmějce na náměstí
Památník padlým v 1.sv. válce,
v Pohořelicích na židovském
hřbitově
Památník padlým 1.sv války ve
Smolíně u hřbitova

Katastrální území

Číslo parcely

Charakter hrobu

Pohořelice nad Jihlavou

6362, 6358

Evidované místo

Pohořelice nad Jihlavou

1879/1

Pietní místo-objekt

Pohořelice nad Jihlavou

888

Pietní místo-objekt

Smolín

165

Pietní místo-objekt

Území ORP Pohořelice je možné v celém jejich rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy.
Při zásazích do terénu na takovém území dochází s velkou pravděpodobností k narušení archeologických
objektů nebo situací a je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22
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odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). V území je před
zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné
provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
Dle Národního památkového ústavu jsou v řešeném území evidovány následující archeologické lokality:
Obec

kód ZÚJ

číslo

Poř. č. SAS

Typ

Název lokality

Pohořelice

584801

28
29
30
31
32
33
34
35
36

34-12-08/8

1
2
1
1
1
1
1
1
2

židovský hřbitov

34-12-08/7
34-12-08/4
34-12-08/6
34-12-08/5
34-12-09/4
34-12-09/3

U mostu
Kostel sv. Jakuba
Staropoštovní ul. č 734
Sportovní hala
Pod vinohrady, ZSV Borovice
Přední Žleby

Předpokládané vlivy Územního plánu Pohořelice na výsledky analýzy silných stránek,
slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území
Pro potřeby vyhodnocení vlivů územního plánu byly použity „Územně analytické podklady ORP
Pohořelice, 4. úplná aktualizace 2016“. Územní plán Pohořelice nemá variantní řešení, resp. je vypracován
v jediné variantě.
Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Hrozba
Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení
emisí a imisních koncentrací látek znečišťujících
ovzduší a hlukové zátěže
Intenzivní zemědělská činnost na orné půdě,
přetrvávající trend velkoplošného zemědělského
hospodaření
Větrná eroze zemědělské půdy
Chybějící zařízení ubytování a péče o seniory

Vliv ÚP Pohořelice
ÚP Pohořelice vytváří podmínky pro odvedení
tranzitní dopravy mimo území města a odvedení
těžké nákladové dopravy na okraj města,
s omezením průjezdu obytnými plochami.
ÚP navrhuje ÚSES, interakční prvky a koridory pro
protierozní opatření, které přispějí k fragmentaci
území a snížení výměry jednotlivých velkovýrobně
obdělávaných ploch.
ÚP vymezuje koridory pro protierozní opatření a
chrání stávající větrolamy.
Pro tyto účely lze využít plochy SOm, SOv,
vymezené územním plánem.

Růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně
nevyhovujících) silnicích. Oddalování pokračování Pro D52 vymezuje ÚP koridor K-DS04.
výstavby dálnice D52 ve směru na Mikulov.
Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Slabá stránka
Vliv ÚP Pohořelice
Stará zátěž - skládka.
Uvažována je rekultivace.
Nízká ekologická stabilita zemědělské oblasti, ÚP navrhuje ÚSES, interakční prvky a koridory pro
zrychlený vodní režim, výsušnost.
protierozní opatření, které přispějí k fragmentaci
území a snížení výměry jednotlivých velkovýrobně
obdělávaných ploch.
Nadměrná hluková zátěž z dopravy (pro obytnou Lze řešit jen technickými opatřeními.
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zástavbu) na silnicích D52 a II/416.
Nerovnoměrná lesnatost a nedostatek rozptýlené
zeleně.
Město je ohroženo povodněmi z řeky Jihlavy.
Relativně nízká vybavenost města.

ÚP navrhuje ÚSES. Rozsáhlé zalesňování ale není
reálně kvůli ochraně kvalitní ZPF.
ÚP vymezuje plochy pro protipovodňová opatření.
ÚP vytváří územně technické podmínky pro
posílení vybavenosti.
Nepříznivá věková struktura obyvatel.
ÚP vytváří územně technické podmínky pro novou
obytnou výstavbu, což může přispět k přilákání
mladých rodin.
Celkově špatný stav v místní části Smolín. ÚP vytváří územně technické podmínky pro
(ekonomický pilíř.)
zvýšení zaměstnanosti ve Smolíně.
Město je ohroženo povodněmi z řeky Jihlavy.
ÚP vymezuje plochy pro protipovodňová opatření.
Vliv na využití silných stránek řešeného území
Silná stránka
Do řešeného území zasahuje EVL Mušovský luh a
Šumické rybníky.
Dobré půdní podmínky pro zemědělské
hospodaření - většina půd náleží do I. třídy
ochrany.

Vliv ÚP Pohořelice
ÚP chrání tato území.

Vzhledem ke kvalitě ZPF a jeho rozložení na území
města se nelze vyhnout záboru kvalitní ZPF. ÚP
nicméně dbá na jeho přiměřenost, nezhoršení
podmínek pro obhospodařování půdy.
Příznivý trend růstu počtu obyvatel.
ÚP jej podporuje návrhem nových ploch pro
bydlení a ploch smíšených obytných.
Významné vodní plochy vhodné pro rekreaci.
Vodní plochy ÚP respektuje.
Podprůměrná obložnost bytů v rámci ORP.
Vyplývá z velikosti města a způsobu života
obyvatel. Žádné změny.
Vysoký počet dokončených bytů.
ÚP jej podporuje návrhem nových ploch pro
bydlení a ploch smíšených obytných.
Relativně nižší míra vyjížďky
ÚP jej podporuje návrhem nových ploch pro
občanské vybavení a výrobu a skladování.
Přítomnost silných zaměstnavatelů.
Beze změn.
Územím procházejí významné silniční tahy D52, ÚP
vymezuje
koridory
pro
jejich
I/53.
stavbu/homogenizaci.
V území se nachází železniční vlečka.
Beze změn.
V k.ú. Smolín se nachází výhradní ložisko surovin ÚP řeší pokračování těžby i rekultivaci vytěžených
"Hrušovany u Brna" štěrkopísky a živcové ploch.
suroviny s vyhlášeným dobývacím prostorem
"Žabčice" č. 701083.
Vliv na využití příležitostí řešeného území
Příležitost
Realizace protipovodňové ochrany města.

Vliv ÚP Pohořelice
Plochy jsou územně připraveny, vlastní realizaci
územní plán neovlivní.
Zvýšení lesnatosti a účelová výsadba rozptýlené Je územním plánem řešena.
zeleně a zeleně podél komunikací.
Odklon významných silničních tahů od obytné Je územním plánem řešen.
zástavby, obchvaty na nových a rekonstruovaných
tazích. případně protihluková opatření.
Kvalitní péče a důsledná ochrana chráněných Je územním plánem řešena.
území.
Ekologizace zemědělství zejména v chráněných Organizační záležitost.
územích.
Doplnění občanské vybavenosti ve městě.
Je územním plánem řešena.
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Výstavba dálnice D52 včetně potřebného Je územním plánem řešena.
mimoúrovňového napojení stávajících silnic.
Plánovaná rekonstrukce silnice I/53.
Realizace sportovního letiště.
Od záměru se upouští.
Rekonstrukce stávajících částí jednotné kanalizace. ÚP rekonstrukci akceptuje.
Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
Územně analytické podklady zařadily Pohořelice dle vyváženosti pilířů územního rozvoje do
kategorie 2c, tedy silný hospodářský a sociální pilíř, a slabý pilíř ekologický. Vzhledem k charakteru
řešeného území, se jako cílový stav jeví posílení především ekologického pilíře. Toho je dosaženo
navržením územního systému ekologické stability s návrhem ploch přírodních, navazujících interakčních
prvků a protierozních opatření, které vytvářejí územní podmínky pro posílení ekologické stability v
řešeném území. Současně ale územní plán vytváří podmínky i pro další rozvoj a posílení rozvoje ploch pro
bydlení a zvýšení zaměstnanosti v obci, návrhem nových ploch pro výrobu a skladování a ploch občanské
vybavenosti.
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D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI
OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, NEPODCHYCENÉ V
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH
Posouzeny jsou vlivy na skutečnosti zjištěné při doplňujících průzkumech a rozborech, které
provedl zpracovatel územního plánu. Jednalo se o analýzu urbanistické koncepce obce, struktury sídla,
kompozice, atd.
Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově – funkční
uspořádání a rozložení obce v krajině. Převážnou část řešeného území tvoří velkovýrobně
obhospodařovaná zemědělská krajina místy členěná rozptýlenou krajinnou zelení popřípadě vodní plochou
v níž převládá orná půda. Zastoupeny jsou také v malé míře zahrady a sady a vinice.
Urbanistický vývoj sídla:

II. Vojenské mapování – Františkovo (1836-1852) , Zdroj: http://mapy.cz
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Ortofoto snímek 2012 Zdroj: http://mapy.cz

Základní koncepce rozvoje sídla
Územní plán klade důraz na rozvoj pilířů sociálního a ekonomického, při snaze o zachování velmi
dobrého stavu pilíře environmentálního. Celkové vyvážení však není účelem územního plánu – funkci
hospodářského centra v současné době plní především město Pohořelice a Brno. Snahou územního plánu
Pohořelice je při uspokojení rozvojových potřeb sídla zachovat cenné urbanistické, krajinné, přírodní i
historické hodnoty území sídla.
Řešené území se dělí na tři katastrální území, tří místní části a čtyři základní sídelní jednotky




Pohořelice (k.ú. Pohořelice nad Jihlavou), ZSJ Pohořelice a Velký Dvůr.
Nová Ves (k.ú. Nová ves u Pohořelic)
Smolín (k.ú. Smolín)

Hlavní územní rozvoj je tedy v územním plánu Pohořelice směřován v návaznosti na zastavěné
území. V maximální možné míře jsou využity i prostory proluk v zástavbě.
Struktura sídla, kompozice
Ve městě Pohořelice historicky vznikla tato významná veřejná prostranství:
- Pohořelice, celé centrum, především Náměstí Svobody
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-

Městský park Pohořelice
Židovský hřbitov
Smolín – centrum
Nová Ves - centrum

Městský park

Židovský hřbitov

Náměstí Pohořelice v 2015

Smolín – centrum s kaplí

Náměstí Pohořelice 1927

Nová Ves - – centrum s kaplí

Uvedená veřejná prostranství územní plán respektuje a zachovává.
Ochrana krajiny a krajinného rázu
Vliv záměrů navrhovaných v územním plánu Pohořelice je vyhodnocen z hlediska vlivu záměrů na
zájmy ochrany přírody a krajiny a taktéž na krajinný ráz. Obecně dochovalost krajinného rázu v řešeném
území kolísá od málo dochovaného krajinného rázu (plochy výroby) až po krajinný ráz dobře dochovalý
(osídlení s dochovanými znaky staveb a s navazujícími pozemky v původní struktuře).
Řešené území se nachází v Dyjsko-svrateckém úvalu v nivě řeky Jihlavy. Území je
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charakteristické velmi úrodnými půdami (černozeměmi) se zbytky lužních porostů.
Velký podíl území je zastoupen intenzivně hospodářsky využívanou zemědělskou krajinou. Lesy,
louky a pastviny jsou zastoupeny omezeně a v převážných případech se jedná o lokality zamokřené v
návaznosti na vodní plochy a toky.
Z hlediska krajinného typu Jihomoravského kraje stanoveného v ZÚR JMK řešené území spadá do
17 - Dyjsko-svrateckého, 21 - Ořechovsko-vranovického a 35 - Znojemsko-pohořelického krajinného typu.
Jádrové území města Pohořelice bylo v ÚAP ORP Pohořelice označené jako plocha památkového
zájmu (zakreslená v Koordinačním výkrese č. II.01) je v ÚP respektována.
Vliv záměrů navrhovaných v územním plánu Pohořelice byl vyhodnocen z hlediska vlivu záměrů
na zájmy ochrany přírody a krajiny a taktéž na krajinný ráz. Obecně dochovalost krajinného rázu na
řešeném území kolísá od málo dochovalého krajinného rázu (plochy výroby) až po krajinný ráz dobře
dochovalý (osídlení s dochovanými znaky staveb a s navazujícími pozemky v původní struktuře).
K podpoře dochovaného krajinného rázu jsou v územním plánu respektovány stávající i vymezené
prvky ÚSES, u stabilizovaných i rozvojových ploch jsou stanoveny prostorové regulativy a v nutných
případech i podlažnost a koeficient zastavění ploch a v odůvodněných případech je současně pro vybrané
plochy stanoven požadavek i na jejich ozelenění po obvodech. Jedná se především pro uvažované plochy
výroby a skladování. Současně je ve výrokové části ÚP u rizikových objektů stanovena podmínka na
zpracování architektonické části projektu autorizovaným architektem. Jedná se o případy rozvojových
záměrů staveb a objektů v rizikových plochách na okraji města a objektů ve volné krajině o výšce od
upraveného terénu po římsu přesahující 5 m. U takových rozvojových záměrů je z důvodů zachování
krajinného rázu stanovena podmínka na zpracování architektonické části projektu autorizovaným
architektem.
Mimo výše uvedené skutečnosti je u poměrně rozlehlých rozvojových ploch stanoven požadavek
na prověření a vypracování územní studie.
Jednotlivé návrhové plochy územního plánu Pohořelice budou mít s ohledem na ekonomický
přínos akceptovatelný vliv na hodnoty krajinného rázu.
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K
NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Cílem územního plánování, obecně podle stavebního zákona, je vytvářet předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné i
budoucí generace.
Priority územního plánování jsou v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR ve znění aktualizace
č.1) stanoveny rovněž k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Republikové priority jsou určeny ke
konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj v
návazných ÚPD krajů a obcí. Priority PÚR ČR jsou blíže stanoveny v podobě rozvojových oblastí a os,
specifických oblastí, koridorů a ploch a dále také jednotlivými strategickými požadavky na určitý směr
rozvoje celého území ČR. Mezi ně patří například: ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví;
zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, osídlení, kulturní krajiny; stanovit podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavitelného území a mnoho dalších.
Územní plán Pohořelice je vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění a s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1viz kapitola "Odůvodnění ÚP Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a s ÚPD vydanou krajem".
Při stanovování funkčního využití území byla zvažovaná jak ochrana přírody, tak i hospodářský
rozvoj a životní úroveň obyvatel.
Územní plán chrání stávající architektonické a přírodní hodnoty daného území a to jak zastavěné
části obce, tak i volné krajiny. K podpoře dochovaného krajinného rázu jsou respektovány stávající i
vymezené prvky ÚSES, u stabilizovaných i rozvojových ploch jsou stanoveny prostorové regulativy.
Územní plán se zabýval při návrhu urbanistické koncepce ochranou proti hluku.
Součástí nového územního plánu byl přezkum nerealizovaných návrhových ploch stávajícího
platného ÚPNSÚ. Územní plán vyvolal v odůvodněných případech nárůst záborů zemědělského půdního
fondu. Vymezení nových zastavitelných ploch vyvolá zábor zemědělského půdního fondu, bylo nutno
respektovat principy ochrany ZPF (omezit zábor pozemků II. třídy ochrany a pozemků, na kterých byla
provedena zúrodňovací opatření).
Byly prověřeny kolize dříve vymezených zastavitelných ploch s koridory obsaženými v ZUR JmK.
V ÚP bylo třeba provést zpřesnění těchto koridorů a úpravu vymezení kolizních zastavitelných ploch.
Hlavním cílem Návrhu ÚP je stanovení podmínek pro realizaci kontinuálního a vyváženého trvale
udržitelného rozvoje území sídla, tj. posilování hospodářské a společenské soudržnosti při zabezpečení
trvalého souladu všech jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Všechny uvedené cíle jsou v
Návrhu ÚP zahrnuty.
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F.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ - SHRNUTÍ

Na základě ÚAP a průzkumů a rozborů stavu a vývoje území byla vyhodnocena vyváženost
územních podmínek pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území, a to jak v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, tak i v porovnání mezi nimi.
V obci byl analyzován slabý ekologický pilíř a silný hospodářský a sociální pilíř. Územní plán
proto usiluje o posílení především životního prostředí a ekologického pilíře. Toho je dosaženo vymezením
územního systému ekologické stability, návrhem ploch přírodních, interakčních prvků a vymezením
protierozních opatření v krajině. Současně ale územní plán vytváří podmínky i pro zvýšení zaměstnanosti
v obci, návrhem rozvojových ploch pro výrobu a skladován a posílením ploch pro bydlení, smíšených a
ploch občanského vybavení, které vytvářejí územní podmínky pro rozvoj sociálních hodnot v obci.
Územní plán tak vytváří podmínky ke zlepšení vyváženosti pilířů trvale udržitelného rozvoje.
Problémy, které ÚP Pohořelice řešil:
Závady urbanistické
 Nízký koeficient ekologické stability a nízký podíl lesů na celkové výměře katastrálního
území – ÚP řeší posílení ekologické stability návrhem uceleného systému ÚSES.
Rozsáhlejší návrh zalesňování není možný pro kvalitu ZPF a z důvodu ochrany vhodných
podmínek pro severské husy a na ně vázané orly mořské (viz vyjádření OŽP Krajského
úřadu JmK).
 Výběr trasy prodloužení dálnice (není vybráno definitivní trasování plánované dálnice) –
trasa je již stabilizována a zapracována do ÚP (koridor K-DS04).
 Nesoulad rozvojového záměru mezi obcemi (koridor pro přeložku silnice II/395 je
vymezen pouze v ÚPD obcí Pohořelice a Cvrčovice, přičemž koridory na sebe zcela
nenavazují. V ÚPD dalších dotčených obcí není koridor řečen vůbec.). – v ÚP Pohořelice
je trasa stabilizována.
 Nesoulady ÚSES (hierarchické nesoulady a chybějící návaznost ÚSES) – ÚP Pohořelice je
řeší a doporučuje úpravy ÚP Vlasatice a Pasohlávky.
 V k.ú. Smolín je v ÚAP kraje vymezen biokoridor a biocentrum, které nejsou zohledněny
v ÚP Pohořelic - Veškeré prvky ÚSES jsou v řešeném území aktualizovány a zapracovány
dle ZUR JMK a UAP JMK.
 Slepé zakončení biokoridoru na jv. okraji obce Vlasatice - V řešeném území v k.ú. Nová
Ves je místní síť ÚSES nově vymezen jižním okrajem vodní plochy (Novoveský rybník),
na rozdíl od uvažovaného propojení vymezeného v ÚPNSÚ severní stranou po okraji
zastavěného území nová Ves. Místní větev úses reprezentována LBK10 a LBC16 je
vymezena s ohledem na ekologickou stabilitu, majetkoprávní vztahy, aktuální stav využití
území, zohlednění jiných územně plánovacích záměrů využití území s úzkou vazbou na
zastavěné území obce Nová Ves a s ohledem na zajištění provázané sítě ÚSES v
sousedním k.ú. Vlasatice, kde bude nutno tuto logickou návaznost doplnit.
 Slepé zakončení biokoridoru na sz. okraji obce Cvrčovice - provázanost prvků ÚSES v
rámci sousedního k.ú. Cvrčovice u Pohořelic je zachována.
 V ÚP Pohořelic je vymezeno "ostrovní" biocentrum, které mírně přesahuje na území
Pohořelic, v ÚP Pohořelic však není vymezeno - V ÚP bylo vypuštěno místní biocentrum v
prostoru Starého rybníka. Už v ÚPN SÚ zde chyběly návaznosti na prvky ÚSES. Současně
jsou vodní plochy intenzivně využívány pro chovné účely.
 Slepé zakončení biokoridoru na východním okraji obce Vlasatice (Novoveský rybník) viz. odrážka výše.
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Nevyužité Brownfield
- Hotel Pfan - budova bývalého hotelu v centru: hotel je zahrnut do ploch SOm, které
umožní variabilní využití
-Bývalý areál STS na Dlouhé ulici: areál je již využit
- Mlýn ve Velkém Dvoře: ÚP řeší
- Mlýn v Nové Vsi: ÚP řeší
- Část areálu fy. Statek Pohořelice s.r.o. (severozápadní okraj k.ú. Nová Ves): zůstává
plochou výroby a skladování
 Bariérové místo na dálkovém migračním koridoru
- Dálkový migrační koridor, procházející územím je v k.ú. Smolín, je přerušen stávající dálnicí
a v k.ú. Přibice jej kříží záměr přeložky silnice II/381. – Nutno řešit technickými opatřeními.
Závady dopravní
 Kapacitně nevyhovující silnice I/53 – ÚP Pohořelice vymezuje, resp. zpřesňuje koridor KDS04, který bude sloužit pro umístění dálnice D52
 Silnice I/52 - Nedostatečná kapacita silnice, problematická křížení vzhledem k intenzitě
dopravy. – ÚP vymezuje, resp. zpřesňuje koridor K-DS04 pro pokračování D52.
 Nesoulad rozvojového záměru mezi obcemi - Koridor pro přeložku silnice II/395 je
vymezen pouze v ÚPD obcí Pohořelice a Cvrčovice, přičemž koridory na sebe zcela
nenavazují. V ÚPD dalších dotčených obcí není koridor řešen vůbec. – Nelze řešit
územním plánem Pohořelic.
 nevyhovující úsek komunikace – výjezd z města směr Mikulov, při křižovatce s I/53 – ÚP
vymezuje koridor pro úpravu problematického místa.
 rizikové křížení železnice s komunikací ve směru na Přibice - ÚP vymezuje koridor územní
rezervy pro přeložku silnice.
Závady hygienické
 Stará zátěž - povrchová těžba Písku v k.ú. Smolín. – ÚP řeší rekultivací vytěžených ploch.
 Rezidenční plochy zasažené nadměrným hlukem z dopravy - Hluková zátěž zejména od
silnice D52. – Lze řešit jen technickými opatřeními.
Ohrožení území
 Zastavěné území je ohroženo povodněmi – ÚP vymezuje plochy pro realizaci
protipovodňových opatření.
 Plochy rizikové pro vznik větrné eroze – ÚP vymezuje koridory pro realizaci opatření
proti větrné erozi.
Střety rozvojových záměrů
 Rozvojové záměry vyvolávají zábory zpf I. a II. třídy ochrany – ÚP omezil zábory ZPF na
přijatelnou míru.
 Rozvojové záměry x záplavové území Q100 – ÚP Pohořelice řeší etapizací (výstavbu
podmiňuje realizací protipovodňových opatření).
 Záměry dopravních staveb x prvky ÚSES – nelze řešit jinak, než technickými opatřeními
při samotné stavbě.
 Dopravní koridor v záplavovém území - nelze řešit jinak, než technickými opatřeními při
samotné stavbě.
 rozvojové záměry zasahují do OP vodních zdrojů II.stupně – omezení vyplývají z obecně
závazných právních předpisů.
 střet rozvojových záměrů dopravy a podnikání – ÚP střet řeší.
 střet rozvojových záměrů dopravy a bydlení - ÚP střet řeší.
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Na základě provedených dodatečných průzkumů a rozborů při zpracování návrhu zadání ÚP Pohořelice byl
rozsah požadavků na řešení ÚP Pohořelice doplněn o:




















závady urbanistické
absence vycházkových a turistických tras a cílů v docházkové vzdálenosti centra – ÚP řeší nové
cykloturistické trasy na území města, které lze využít i pro turistiku
závady dopravní
chybějící dopravní infrastruktura pro pěší a cykloturistiku – ÚP řeší nové cykloturistické trasy na
území města, které lze využít i pro turistiku
nevyhovující křížení komunikací v centru města (II/395, II/416 a místních komunikací) - ÚP
Pohořelice vymezuje koridor územní rezervy pro možné budoucí přeložení silnic II/395 a III/4133
mimo zastavěné území Pohořelic.
kapacitně nevyhovující úsek silnice II/416 v centru města ulice Lidická a Brněnská – obě ulice
prošly v nedávné době rekonstrukcí, případné další rozšíření komunikací je na ul. Brněnské možné
v rámci stávajícího veřejného prostranství, na ul. Lidické vzhledem ke stísněným poměrům není
reálné
absence alternativního dopravního tahu mimo centrum města - ÚP Pohořelice vymezuje koridor
územní rezervy pro možné budoucí přeložení silnic II/395 a III/4133 mimo zastavěné území
Pohořelic. Jiné řešení (silniční obchvat, městský okruh) je vzhledem k územně technickým
podmínkám (hustá zástavba, bariera tvořená řekou Jihlavou, záplavové území) nereálná,
prostorově nevyhovující průjezdní úsek silnice III/39616 Nová Ves-průjezdná, III/39521 Smolín –
Medlov-Němčičky – šířka veřejného prostranství v městské části nová Ves umožňuje úpravy
silnice III/39616. Naopak ve Smolíně je uliční profil úzký a větší šířkové a směrové úpravy
komunikace by vyžadovaly demolice některých přilehlých objektů, což je nereálně.
závady hygienické
těsná návaznost obytného území na skladové areály na severním okraji města (ulice Loděnická) –
hlukové zatížení z dopravy - ÚP Pohořelice vymezuje koridor územní rezervy pro možné budoucí
přeložení silnic II/395 a III/4133 mimo zastavěné území Pohořelic. Tato komunikace by umožnila
napojení skladového areálu na ul. Loděnické bez průjezdu touto ulicí.
závadnost podzemních vod v k.ú. Nová Ves u Pohořelic – nutno řešit úpravou vody.
střety rozvojových záměrů s limity
některé rozvojové záměry se nachází v OP přírodních léčivých a minerálních vod – ochranná
pásma jsou zakreslena v ÚP a jejich podmínky musí být respektovány,
některé rozvojové záměry se nachází v OP vodního zdroje II.stupně - ochranná pásma jsou
zakreslena v ÚP a jejich podmínky musí být respektovány,
ohrožení území
možné ohrožení jímacího území skupinového vodovodu Hustopeče kvalitou podzemních vod
v k.ú. Nová Ves u Pohořelic – jímací území nová Ves se navrhuje využít pro zásobování Pohořelic
zahrádkářská osada se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Jihlavy – územní plán
omezuje, resp. vylučuje výstavbu dalších objektů na plochách zemědělských v záplavovém území
zvýšené riziko větrné eroze – ÚP doplňuje návrh protierozních úprav, resp. vymezuje koridory,
v nichž bude poloha větrolamů upřesněna v pozemkových úpravách.

Problémy, které bylo nutné v rámci územního plánu m.j. řešit:




závady urbanistické
sídlo s nedostačující kapacitou ubytování pro rekreaci – ubytování je přípustné na plochách
občanského vybavení a v plochách smíšených obytných
hierarchické nesoulady ÚSES – jsou ÚP řešeny
chybějící návaznosti ÚSES - jsou ÚP řešeny
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nízký koeficient ekologické stability a nízký podíl lesů na celkové výměře katastrálního území - je
ÚP řešen



závady hygienické
rezidenční plochy zasažené nadměrným hlukem z dopravy – ÚP stanovuje podmínky pro využití
rizikových ploch



ohrožení území
zastavěné a zastavitelné plochy jsou ohroženy povodněmi (Q100) – ÚP navrhuje protipovodňová
opatření




střety rozvojových záměrů s limity
rozvojové záměry vyvolávají zábory ZPF I. a II. třídy ochrany – tomu se nelze vyhnout
rozvojový záměr leží v záplavovém území Q100 – rozvoj v záplavovém území, resp. využití ploch
vymezených v ZÚ, je podmíněn realizací protipovodňových úprav



střety rozvojových záměrů navzájem
protipovodňová hráz a plocha pro tělovýchovu a sport – střet je řešen.

Návrh územního plánu vytvořil v rámci kompetencí územního plánování podmínky pro využití
silných stránek a příležitostí řešeného území a jeho občanské komunity, podmínky pro eliminaci, příp.
minimalizaci slabých stránek a ohrožení stávajících obyvatel a dalších subjektů využívajících území,
včetně generací budoucích.
Návrh ÚP v dostatečné míře eliminuje zjištěné slabé stránky a hrozby a rizika, ovlivňující potřeby
života současné generace, zejména v následujících oblastech a ohledech:
- navržená urbanistická koncepce rozvoje města omezuje riziko narušení chráněných území.
- navrhuje řešení k eliminaci znehodnocení kulturních i civilizačních hodnot a kvality technické
infrastruktury území.
- vytváří územní i jiné předpoklady pro rozvoj bydlení, pro rozvoj výrobní sféry i pro rozvoj
zejména návrhové komerční občanské i technické vybavenosti, čímž vytváří předpoklady pro
stabilizaci obyvatelstva; snaží se stabilizovat funkční sektory a navíc posílit a stabilizovat
funkci rekreace, krajinnou a environmentální funkci a ekonomickou stabilitu pro dostatečnou
nabídku pracovních příležitostí a pro kvalitní životní podmínky a pro zvyšování životní úrovně
obyvatelstva.
- navrhuje dostatečné plochy veřejných prostranství.
Návrh ÚP v dostatečné míře eliminuje předpokládaná rizika a ohrožení života budoucích generací
zejména v následujících oblastech a ohledech:
- vytváří podmínky pro stabilizaci obyvatel, jejich příznivou strukturu (především věkovou a
vzdělanostní strukturu) a sociální soudržnost.
- snaží se vytvářet podmínky pro udržitelný ekonomický, sociální i environmentální rozvoj, pro
dlouhodobou prosperitu území.
- eliminuje možné zhoršení nebo ohrožení životního prostředí a životních podmínek v
dlouhodobém horizontu, respektuje environmentální limity, prvky historie (nemovité kulturní
památky) a urbanisticko-architektonické hodnoty.
- zajišťuje územní podmínky pro dlouhodobý vyvážený udržitelný rozvoj území, jeho trvalých
obyvatel a návštěvníků území.
- vytváří podmínky pro eliminaci ohrožení obyvatel (bezpečná dopravní a technická
infrastruktura, ochrana krajinných a památkových hodnot, civilní ochrana).
- zajišťuje udržitelné a efektivní využívání přírodních zdrojů a hodnot z pohledu jejich
zachování i pro budoucí generace.
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