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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, platná od 01.10.2019 ve znění
Aktualizace č. 3, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 1, 2 a 3 PÚR ČR. S tímto dokumentem je
návrh ÚP Pohořelice v souladu.
Pro území, na kterém se nachází město Pohořelice, je v současné době platná nadřazená vyšší
územně plánovací dokumentace Jihomoravského kraje. Pro území Jihomoravského kraje jsou platné
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, účinné ode dne 3.11.2016.
Podrobné vyhodnocení souladu navrženého řešení s PÚR ČR a ZÚR JMK je provedeno v textové
části odůvodnění ÚP, kapitola II.2 SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD
VYDANOU KRAJEM.

2. Sdělení o zohlednění připomínek sousedních obcí
Během projednávání návrhu ÚP Pohořelice, nebyly uplatněny připomínky ze strany sousedních obcí.

3. Sdělení o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí ve svém stanovisku (č.j. JMK
109305/2015) ze dne 17.09.2015 uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP Pohořelice na životní
prostředí. Zpracovatelem posouzení je společnost Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany a je
samostatnou přílohou projednání ÚP. V závěru je zpracováno vyhodnocení předloženého řešení:
„Očekávaný a priori významně negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí nebyl
konstatován u žádné z návrhových ploch, tedy žádná z ploch není v tomto stupni poznání navržena k
vyřazení. Některé návrhové plochy by při realizaci v plném navrženém rozsahu, resp. při nevhodně
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realizovaných budoucích záměrech mohly mít mírně negativní až významně negativní vliv na
jednotlivé složky životního prostředí. Tam, kde to bylo možné, byla navržena opatření s cílem
předcházení, snížení či kompenzaci potenciálně negativních vlivů. K realizaci byly doporučeny
všechny návrhové plochy.
Na základě výše uvedených důvodů konstatuje zpracovatel SEA, že předložený návrh ÚP Pohořelice
je při dodržení doporučení uvedených v tomto vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
akceptovatelný. Navržený ÚP Pohořelice splňuje požadavky právních předpisů, požadavky na
potřebnou úroveň bydlení a jeho technické zabezpečení, na rozvoj podnikání v území stejně jako
požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.“
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je provedeno v části III. textové části odůvodnění.
Z vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů
obsažených v ÚAP vyplývá, že 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.

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 110937/2015) ze dne

07.09.2015 je k návrhu zadání ÚP Pohořelice uvedeno: „…podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v

tom smyslu, že předložený návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblastí soustavy NATURA 2000.“ Vzhledem
k tomuto závěru nebylo stanovisko Komise vyžadováno.

5. Vyjádření Rady obcí a stanovisko pořizovatele o zohlednění
vyjádření
Novelou č. 350/2012 Sb., stavebního zákona č. 183/2006 Sb., byly od dne 1.1.2013 zrušeny Rady
obcí pro udržitelný rozvoj území. Vzhledem k tomu, nebylo vydáno žádné stanovisko, které by bylo
nutné v této dokumentaci zohledňovat.

6. Základní údaje o územním plánu
Územní plán řeší celé katastrální území Pohořelice. Vymezení řešeného území je znázorněno
v grafické části územního plánu.
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Vymezení zastavitelných ploch s rozdílným využitím je řešeno s ohledem na specifické podmínky a
charakter území, se zřetelem k vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, zejména z důvodů
omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.
Koncepce územního rozvoje města Pohořelice je podřízena tomu, aby obec měla charakter sídelní
obce s vyváženým rozvojem ostatních funkcí, především občanské vybavenosti, bydlení a sportu.
V územním plánu jsou utlumeny výrobní plochy a areály v centu obce. Nový rozvoj výrobních ploch je
v ÚP uvažován na okraji obce.
Územní plán vymezuje i opatření směřující k ochraně hodnot v území.

7. Základní údaje o způsobu projednání
Pořizovatelem Územního plánu Pohořelice (dále jen ÚP Pohořelice), který je pořizován na základě
rozhodnutí zastupitelstva města Pohořelice ze dne 26.3.2014, o pořízení Územního plánu Pohořelice,
je v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon) Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad (OÚPSÚ).
Určeným zastupitelem byl stanoven starosta města Bc. Miroslav Novák.
Projednání návrhu zadání ÚP Pohořelice s dotčenými orgány bylo zahájeno 26.8.2015. Projednání na
obci proběhlo ve dnech od 26.8.2015 do 25.9.2015.
Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2015.
Projednání návrhu a vyhodnocení vlivu na životní prostředí s dotčenými orgány, sousedícími obcemi a
veřejností bylo zahájeno 20.04.2017. Společné jednání o návrhu se uskutečnilo dne 09.05.2017
v zasedací místnosti Městského úřadu v Pohořelicích v 9.00hod. Do 30 dnů ode dne konání
společného jednání mohly dotčené orgány a obce podávat svá stanoviska.
Dle § 50 odst.3 stavebního zákona, bylo současně oznámeno projednání návrhu ÚP Pohořelice pro
veřejnost. Zveřejněna byla kompletní dokumentace včetně SEA vyhodnocení. Lhůta pro podávání
připomínek skončila dne 05.06.2017
Stanovisko dle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona bylo vydáno dne 18.04.2019.
Stanovisko dle ust. § 50 odst.7 stavebního zákona bylo vydáno dne 26.06.2019.
Na podkladě upravené a posouzené dokumentace návrhu Územního plánu Pohořelice, bylo v souladu
s dle § 52 stavebního zákona oznámeno konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou.
Oznámení bylo dne 04.10.2019 vyvěšeno na úřední desce Města Pohořelice a současně způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Veřejné projednání bylo stanoveno na 04.11.2019 od 15.00 hod v
kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice. Dokumentace byla ode dne vyvěšení k nahlédnutí u
pořizovatele a na webových stránkách www.pohorelice.cz v sekci úřední deska.
Současně bylo v oznámení uvedeno následující poučení:
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
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Ve stejné lhůtě mohou proti návrhu Územního plánu Pohořelice podat námitky pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Námitky, musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezení území dotčeného námitkou. Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí
být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny. Tyto změny provedené od společného jednání o návrhu Územního
plánu Pohořelice jsou v dokumentaci barevně vyznačeny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

8. Vyhodnocení stanovisek k Návrhu ÚP Pohořelice
Pokyny pro úpravu a doplnění řešení
V průběhu projednávání návrhu ÚP Pohořelice byla podána stanoviska, která vyvolala změny v
grafické i textové části, které budou zapracována do dokumentace pro řízení o vydání. Návrh
územního plánu 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 ÚP Pohořelice s dotčenými orgány a
budou zohledněny připomínky veřejnosti a oprávněných investorů dle projednání s pověřeným
zastupitelem města Pohořelice.

8.1. Přehled vyjádření dotčených orgánů
Vyjádření dotčených orgánů v rámci společného jednání o návrhu dle ust. § 50 stavebního
zákona:
8.1.1. MěÚ Pohořelice – odbor dopravy, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Pohořelice souhlasí s návrhem územního plánu
Pohořelice a potvrzuje platnost vyjádření ze dne 22.09.2015 vydané pod č.j.: 40212/2015:
…..Shora uvedený územní plán se dotýká zájmů státní správy v oblasti silnic R52 Brno – Pohořelice,
I/52
Pohořelice – Mikulov, I/53 Znojmo – Pohořelice, II/395 Velká Bíteš - D.Kounice - Pohořelice, II/396
Rouchovany – Branišovice - N.Ves, II/416 Slavkov-Židlochovice-Pohořelice, II/381 Pohořelice –
zaústění do č.419, III/4133 Mor.Krumlov – Loděnice - Pohořelice, III/41622 Pohořelice – Velký Dvůr,
III/39611 Velký Dvůr - Vlasatice, III/39616 Nová Ves - průjezdná, III/39521 Smolín – Medlov Němčičiky, III/39522 Smolín - spojka a III/42510 Rajhrad - Pohořelice.
Z hlediska ochrany zájmů ke stávajícím silnicím, mimo souvisle zastavěné území obce, požadujeme
při návrhu ÚP na k.ú. Pohořelice respektovat jejich ochranné pásmo, které je dle §30 odst.2 písm. c)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého
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jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy v tom smyslu, že v tomto pásmu nebudou bez souhlasu
vlastníka prováděny žádné stavební úpravy.
Pro vydání stavebního povolení na nově budované silnice, místní komunikace a veřejně přístupné
účelové komunikace je příslušný Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství,
jako speciální stavební úřad pro silnice dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) a podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
V případě napojení přímo na silniční síť OD upozorňuje, že sjezdy musí být navrženy tak, aby byly
dodrženy podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím dle § 12 vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zásahy do silničního
pozemku budou podléhat povolovacímu řízení na našem odboru.
U místních komunikací vykonávají působnost silničního správního úřadu na základě § 40 odst. 5 písm.
c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích obce. Pro katastrální území: Smolín, Pohořelice
nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic byl odbor dopravy MěÚ Pohořelice, na základě „Pověření“
starosty města Pohořelice ze dne 24.7.2006 pověřen výkonem funkce silničního správního úřadu ve
věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací…
Stanovisko pořizovatele:
Podmínky uvedené ve stanovisku budou při dalším projednávání návrhu ÚP respektovány.
8.1.2. MěÚ Pohořelice – odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Na základě oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu Pohořelice ze dne doručení
19. 4. 2017 Vám Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí vydává toto stanovisko 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:
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný podle § 79 odst. 1 písm. k) výše
uvedeného zákona nemá připomínky k předloženému návrhu územního plánu Pohořelice.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
Orgán ochrany ovzduší sděluje, že dotčeným místně a věcně příslušným orgánem k uplatnění
stanoviska k předloženému návrhu územního plánu Pohořelice je dle § 11 odst. 2) písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Orgán ochrany přírody sděluje, že dotčeným místně a věcně příslušným orgánem k uplatnění
stanoviska k předložené změně č. 10 ÚPNSÚ Pohořelice je dle § 77a odst. 4) písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Ing. Galiová v.r.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (lesní zákon):
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Orgán státní správy lesů sděluje, že dotčeným místně a věcně příslušným orgánem k uplatnění
stanoviska k předloženému návrhu územního plánu Pohořelice je dle § 48 a odst. 2 písm. b) lesního
zákona Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Ing. Procházka v.r.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění
pozdějších předpisů:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že dotčeným místně a věcně příslušným
orgánem k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu územního plánu Pohořelice je dle § 17a
písm. a) výše uvedeného zákona Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Ing. Langová 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 předloženému návrhu
územního plánu Pohořelice je dle § 107 odst. 1) písm. a) vodního zákona Krajský úřad
Jihomoravského kraje.
Ing. Filusztková v.r.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí. KÚ JMK byl rovněž osloven, stanovisko viz níže.
8.1.3. KÚ JmK – odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82
Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, obdržel dne
19.04.2017 oznámení o společném jednání o „Návrhu územního plánu Pohořelice“ ve smyslu
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Společné jednání se uskutečnilo dne 09.05.2017 na Městském
úřadu Pohořelice. V předmětné věci bylo předpokládáno vydání koordinovaného stanoviska ze strany
krajského úřadu.
Dle § 4 odst. 7 stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-li
požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu nesouhlasného stanoviska
odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu ochrany ZPF k návrhu územního plánu však nelze
za krajský úřad vydat k „Návrhu územního plánu Pohořelice“ koordinované stanovisko ve smyslu § 4
odst. 7 stavebního zákona.
Stanoviska příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu proto obdržíte jednotlivě.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato ne vědomí.
8.1.4. KÚ JmK – odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno
„Návrh územního plánu Pohořelice“ (pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování
a stavební úřad, vypracoval Ing. Arch. Hučík, 12/2016) navrhuje plochy, jejichž tabelární vyhodnocení
je nedílnou přílohou tohoto stanoviska.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP), jako věcně a místně příslušný
úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje
k „Návrhu územního plánu Pohořelice“ následující stanoviska:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
Návrh územního plánu Pohořelice předkládá mimo jiné návrhové plochy s výměrou nad 10 ha, ke
kterým již orgán ochrany ZPF KrÚ JMK nemá 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 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
byly proto tyto plochy projednány s orgánem ochrany ZPF Ministerstva životního prostředí.
Orgán ochrany ZPF MŽP ve svém vyjádření č.j.: 946/560/17 29173/ENV/17 ze dne 02.05.2017 k
Návrhu územního plánu Pohořelice uvádí následující:
„ Návrh zahrnuje mj. následující plochy o výměře nad 10 ha, které jsou přebírány z platného územního
plánu:
Z47a - BX plochy bydlení (předpokládaný zábor 11,3452 ha, I. třída ochrany)
Z51 - OK plocha občanského vybavení - komerční zařízení (10,8824 ha, I. třída ochrany).
Vzhledem k tomu, že jde o plochy přebírané z platného územního plánu, které již byly dříve s
orgánem ochrany ZPF projednány a odsouhlaseny, MŽP jejich zařazení do nového návrhu ÚP
Pohořelice akceptuje.
Dále návrh ÚP Pohořelice obsahuje dvě nově navrhované plochy o výměře nad 10 ha, a to:
Z20 - VS plochy výroby a skladování (18,1341 ha, z toho 14,0123 ha II. třída ochrany, 4,1218 ha III.
třída ochrany)
K-DS04a - Koridor dopravní infrastruktury (15,8790 ha, z toho 12,2490 ha I. třída ochrany, 1,6500 ha
II. třída ochrany a 1,9800 ha IV. třída ochrany).
Co se týče návrhové plochy Z20, v kapitole Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF a PUPFL je uvedeno následující zdůvodnění navrhovaného řešení:
 plocha navazuje na rozvojové záměry ploch VS, které dále rozšiřuje
 nebude narušena organizace rostlinné výroby, dostupnost zemědělských pozemků ani zúrodňovací
opatření
 zábor půdy III. třídy ochrany (cca 40%)
 část plochy je v majetku města
 zábor půdy II. třídy ochrany (cca 60%) je ve veřejném zájmu - Pohořelice jsou obcí s rozšířenou
působností, která poskytuje zaměstnanost obyvatelům svého spádového území. Vytvářet územní
podmínky pro další zvýšení zaměstnanosti je ve veřejném zájmu. Dál je město Pohořelice součástí
metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno, vymezené v PÚR ČR. Umístění plochy naplňuje úkol
obsažený v ZÚR kraje pro oblast OB3:
f) Podporovat rozvoj ekonomických aktivit především v plochách brownfields a plochách s vazbou na
silnice nadřazené sítě a železnice.
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K výše uvedenému MŽP konstatuje, že citované zdůvodnění není dostatečné. Podíl zemědělské půdy
s nadprůměrnými produkčními schopnostmi, které jsou zařazeny do II. třídy ochrany, činí nikoli cca 60
%, nýbrž 71 % návrhové plochy. Půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany lze podle § 4 odst. 3 zákona
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu. Tvrzení, že navržený budoucí zábor je ve veřejném zájmu, se opírá
pouze o obecné konstatování o postavení města Pohořelice v hierarchii obcí a v rámci rozvojové
oblasti vymezené PÚR ČR. Rovněž odkaz na úkol obsažený v ZÚR je sporný, neboť s jeho první částí
- podporovat rozvoj ekonomických aktivit především v plochách brownfields - je návrh v přímém
rozporu. MŽP je toho názoru, že návrh PÚ Pohořelice poskytuje dostatek rozvojových ploch pro
výrobní a skladové aktivity a nebylo prokázáno, že v případě plochy Z20 se jedná o nezbytný případ,
kdy existuje veřejný zájem výrazně převažující nad zájmem ochrany ZPF, a navrhované řešení je z
pohledu ochrany ZPF nejvýhodnější. MŽP rovněž podotýká, že z veřejně dostupných informačních
zdrojů vyplývá, že část pozemků v dané lokalitě sice je v majetku města, jak je uváděno v odůvodnění,
ale jedná se pouze o několik parcel při silnici II/416, které jsou v podstatě součástí návrhové plochy
Z17, přebírané ze současně platného územního plánu.
Rovněž je nutno poukázat na skutečnost, že předmětné pozemky, stejně jako navazující plochy
směrem k toku řeky Jihlavy jsou zemědělsky obhospodařovány a jde o ucelený blok.
Požadavek na odnětí ucelených ploch zemědělské půdy zařazených do II. a III. třídy ochrany je tedy v
daném případě v rozporu se základními principy a zásadami ochrany zemědělského půdního fondu
stanovenými zákonem a jeho prováděcími předpisy.
Z výše uvedených důvodů MŽP nesouhlasí se zařazením plochy Z20 do návrhu ÚP Pohořelice a
doporučuje Krajskému úřadu Jihomoravského kraje vydat negativní stanovisko podle § 5 odst. 2
zákona k této návrhové ploše.
Co se týče návrhové plochy K-DS04, ÚP Pohořelice tak zpřesňuje koridor K-DS04 určený pro trasu
dálnice D52, který je obsažen v PÚR ČR a v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. V
tomto případě je podmínka stanovená v § 4 odst. 3 zákona splněna, přičemž navržené řešení
jednoznačně vyplývá ze zmíněné nadřazené územně plánovací dokumentace. MŽP proto souhlasí s
návrhovou plochou K-DS04.“
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF
posoudil předmětný návrh územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst.
2 zákona uplatňuje
nesouhlasné stanovisko
k návrhové ploše Z20 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou a dále
souhlasné stanovisko
ke zbývajícím návrhovým plochám Návrhu územního plánu Pohořelice.
V případě návrhových ploch Z10, Z11, N05, N06, N15 v k. ú. Smolín je souhlasné stanovisko
uplatněno za výslovné podmínky, která je uvedena níže v odůvodnění stanoviska.
K plochám ÚSES orgán ochrany ZPF krajského úřadu stanovisko neuplatňuje, neboť dle ust. § 59
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se na pozemky
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nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability nevztahují
ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu.
Své stanovisko orgán ochrany ZPF krajského úřadu zdůvodňuje následovně:
V případě návrhové plochy Z20 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou se orgán ochrany ZPF krajského úřadu
v celém rozsahu ztotožňuje s výše citovaným vyjádřením orgánu ochrany ZPF MŽP, na jehož základě
uplatňuje nesouhlasné stanovisko.
Převážná část návrhových ploch je převáděna z dosud platné územně plánovací dokumentace. K
těmto plochám nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu připomínky, neboť tyto plochy byly již
jednou projednány a ani při jejich opětovném posouzení u nich nebyl shledán zásadní rozpor se
základními zásadami ochrany zemědělského půdního fondu vyplývajícími z ust. § 4 zákona.
Rozpor se základními zásadami ochrany zemědělského půdního fondu nebyl shledán ani u zbývající
části nově navrhovaných ploch (vyjma plochy Z20 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou). V celkovém
kontextu byla u návrhových ploch řádným způsobem prokázána nezbytnost a potřeba navrhovaného
nezemědělského využití. Plochy v maximální míře navazují bezprostředně na zastavěné území obce,
či plochy zastavitelné. Svým tvarem a lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářely
nežádoucí proluky, či narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků zemědělského
půdního fondu. Rozsahem plochy odpovídají velikosti a potřebám sídla.
V řešeném území vykazují majoritní zastoupení zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, kterým se tak
nebylo možné z důvodu zachování kompaktnosti sídla zcela vyhnout. Vzhledem k této skutečnosti,
dále řádně prokázané nezbytnosti navrhovaného nezemědělského využití lze konstatovat, že textovou
částí odůvodnění byla rovněž řádným způsobem vypořádána dikce ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně
ZPF.
Při uplatnění souhlasného stanoviska bylo dále přihlédnuto k navrácení části návrhových ploch
projednaných v rámci změn č. 1 - 10 zpět do ZPF, a to v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou v celkovém
součtu 19,9191 ha a v k. ú. Nová Ves u Pohořelic v celkovém součtu 2,7864 ha (viz příloha stanoviska
- Plochy navrácené do ZPF).
V případě návrhových ploch Z10, Z11, N05, N06, N15 v k. ú. Smolín z textové části odůvodnění
vyplývá, že „jsou umístěny ve vytěžené pískovně, kde byla vydána rozhodnutí o dočasném odnětí
půdy ze ZPF a dále územní rozhodnutí o využití území (pro povrchovou těžbu, s následnou rekultivací
převážně na les). Situace je ale nepřehledná, nelze jednoznačně určit, zda a které části této plochy
lze považovat za zemědělskou půdu.“ Orgánu ochrany ZPF krajského úřadu je již z projednání Návrhu
změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru (2014 - 2015) známo, že citovaná „nepřehledná situace“
byla způsobena pozemkovými úpravami, na jejichž základě se dočasně odňaté pozemky zanesly do
KN jako ostatní plochy.
Vzhledem k těmto skutečnostem je souhlasné stanovisko k návrhovým plochám Z10, Z11, N05, N06,
N15 v k. ú. Smolín uplatněno za výslovné podmínky, že nezemědělské využití ploch bude možné až
po naplnění územních rozhodnutí, nebo po ukončení jejich platnosti. Pouze za splnění této podmínky
lze návrhové plochy Z10, Z11, N05, N06, N15 v k. ú. Smolín z hlediska zájmů ochrany ZPF
akceptovat.
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K plochám územních rezerv bude uplatněno stanovisko při projednání těchto ploch v režimu ploch
zastavitelných.
Ing. Petr Krejzek, Ph.D., 2638
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného
zákona uplatňuje stanovisko k předloženému Návrhu územního plánu Pohořelice a konstatuje, že
zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto
návrhem dotčeny.
Ing. Marek Krchňavý, kl. 4320
3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší uplatňuje k předloženému „Návrhu územního plánu Pohořelice“ stanovisko v tom smyslu, že
po posouzení předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky.
Ing. Bc. Hana Vaculíková, kl. 2641
4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):
OŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje souhlasné
stanovisko k předloženému „Návrhu územního plánu Pohořelic“ (dále jen „návrh“) za těchto podmínek:
 Na návrhových rozvojových plochách umístěných v aktuálně stanoveném záplavovém území bude
možné připustit novou výstavbu až po stanovení nového záplavového území zdejším úřadem nebo po
vybudování protipovodňových opatření.
 V grafické části návrhu budou zaznačeny limity území (mapy povodňového rizika a mapy
povodňového ohrožení ) vyplývajících z Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (dále
jen Plán). Tento Plán vydalo dne 22.12.2015 Ministerstvo životního prostředí opatřením obecné
povahy č. j.: 990992/ENV/15. Případně bude v textové části návrhu řádně zdůvodněna absence
těchto limitů území v grafické části.
 Vzhledem k tomu, že napojení města Pohořelice na vodní zdroj v obci Nová Ves není v souladu s
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, požadujeme uvést do souladu napojení
města Pohořelice na vodní zdroj v obci Nová Ves s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje.
Ing. Jan Haleš, kl. 2696
5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) lesního
zákona nemá připomínky k předloženému návrhu územního plánu Pohořelice, který předpokládá
zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa cca 2 ha.
Ing. Jiří Holuša, kl.1587
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6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. e) výše uvedeného zákona v této fázi projednávání
předloženého návrhu ÚP požaduje opravit níže uvedenou, zřejmou chybu v textové „výrokové“ části
návrhu ÚP:
V kapitole I.C textové „výrokové“ části návrhu ÚP, v podkapitole „I.C.7. PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ“ je na str. 20 u návrhové plochy Z17 chybně uvedena specifická koncepční podmínka,
znějící takto: „Podmínkou pro rozhodování v ploše je realizace účinných protipovodňových opatření na
území města a vydání stavebních povolení alespoň na 70% sousední zastavitelné plochy Z17.“ Po
konzultaci OŽP s pořizovatelem ÚP (per e-mail ze dne 23.05.2017) bylo ujasněno, že daná specifická
koncepční podmínka má správně náležet návrhové ploše Z15.
K vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí nemá OŽP připomínky a bere jej na vědomí. Stanovisko k
vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí bude vydáno samostatně poté, co pořizovatel předloží ve smyslu
§ 50 odst. 5 stavebního zákona OŽP kopie stanovisek a připomínek k problematice životního
prostředí.
Mgr. Mirek Smetana, kl. 2636
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k předloženému návrhu ÚP připomínky.
OŽP mimo rámec výše uplatněných stanovisek požaduje, aby v dalších fázích projednávání
předmětné územně plánovací dokumentace byly všechny změny řešení provedené od společného
jednání v textové části zřetelně vyznačeny.
Stanovisko pořizovatele:
Negativní stanovisko z hlediska záboru ZPF bylo následně doprojednáno z příslušným
orgánem ochrany ZPF a byla navržena kompenzační opatření k možnosti zařazení plochy Z20.
Nové konečné stanovisko k záboru ZPF viz níže.
Bude akceptována podmínka připouštějící výstavbu na návrhových rozvojových plochách
umístěných v aktuálně stanoveném záplavovém území až po stanovení nového záplavového
území zdejším úřadem nebo po vybudování protipovodňových opatření.
V grafické části návrhu budou v přiměřeném rozsahu, s ohledem na měřítko, zaznačeny limity
území (mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrožení ) vyplývajících z Plánu pro
zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (dále jen Plán). Případně bude v textové části
návrhu řádně zdůvodněna absence těchto limitů území v grafické části.
Napojení města Pohořelice na vodní zdroj v obci Nová Ves je dlouhodobě připravovaným
záměrem, který je projednán i s VAK Břeclav a.s.. Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Jihomoravského kraje je řešen samostatně městem Pohořelice.
Upozornění k podmínce u plochy Z15 bude zapracováno.
8.1.5. KÚ JmK – odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (KrÚ JMK OŽP) jako věcně a místně
příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
uplatnil v postupu dle ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
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řádu (stavební zákon) v rámci koordinovaného dokumentu č. j. JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017 z
hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o ochraně ZPF) dílčí nesouhlasné stanovisko k návrhové ploše Z20 v k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou (18,1341 ha) a souhlasné stanovisko ke zbývajícím plochám předloženého návrhu ÚP. V
případě návrhových ploch Z10, Z11, N05, N06, N15 v k. ú. Smolín bylo souhlasné stanovisko
uplatněno za výslovné podmínky uvedené v odůvodnění daného stanoviska.
V rámci následného řízení o dohodě č. I byl pořizovatelem předložen upravený Návrh územního plánu
Pohořelice, ve kterém byla předmětná plocha Z20 VS předložena redukovaná. Na základě projednání
s MŽP bylo k redukované ploše Z20 VS KrÚ JMK OŽP uplatněno nesouhlasné stanovisko pod č. j.
JMK 146938/2016 ze dne 11.10.2017.
Dne 22.12.2017 obdržel KrÚ JMK OŽP v pořadí II. žádost o dohodu k upravenému Návrhu územního
plánu Pohořelice, ve kterém byla plocha Z20 VS předložena opětovně v redukovaném rozsahu
rozsahu (tj. 9,6463 ha), avšak nově s návrhem kompenzace v podobě zrušení některých stávajících
zastavitelných ploch:
- Z32 SOm, smíšená obytná - venkovská, výměra 2,3758 ha, I. třída ochrany,
- Z33 NVp, vodní a vodohospodářská - protipovodňová opatření, výměra 0,3842 ha, I. třída ochrany,
- Z34 VS, výroba a skladování, výměra 2,4991 ha, I. třída ochrany.
KrÚ JMK OŽP v souladu s metodickým vedením opětovně požádal MŽP o stanovisko a v souladu s
ním uplatnil opětovně nesouhlasné stanovisko pod č. j. JMK 12885/2018 ze dne 22.01.2018 k
upravené návrhové ploše Z20 Návrhu územního plánu Pohořelice.
Dne 04.01.2019 obdržel KrÚ JMK OŽP v pořadí III. žádost o dohodu k upravenému Návrhu územního
plánu Pohořelice (č. j. žadatele: MUPO-170/2019/SU/BRP, ze dne 03.01.2019, evidována pod č. j.
JMK 1575/2019), ve které se uvádí následující:
„V návaznosti na stanovisko KÚ JMK č. j. JMK77451/2017 ze dne 30.5.2017, č. j. JMK 146938/2016
ze dne 11.10.2017 a následné kladné konzultace navržených úprav územního plánu i s MŽP OVSS
VII, zpracoval projektant územního plánu, ve spolupráci s pověřeným zastupitelem Města Pohořelice,
návrh úpravy územního plánu a kompenzačních opatření ve vztahu k navržené ploše Z20 a Z15. Jako
kompenzaci záboru plochy Z20 a Z15 na půdách II. a především III. tříd, navrhujeme vypuštění
několika stávajících (přejímaných ze stávajícího ÚPNSÚ) zastavitelných ploch na půdách I. třídy
ochrany, označených na výkresu předpokládaných záborů ZPF v lokalitách 16 - 23.“
Dne 29.01.2019 obdržel KrÚ JMK OŽP „Návrh úpravy dohody k návrhu Územního plánu Pohořelice“
(Č.j.: MUPO-4373/2019/SU/BRP, ze dne 28.01.2019, evidováno pod č. j. JMK 14375/2019), ze
kterého vyplývají tyto skutečnosti:
„V důsledku probíhající směny pozemků mezi Státním pozemkovým úřadem a vlastníkem pozemků
potřebných pro realizaci plánu společných zařízení v k. ú. Nové Bránice, navrhujeme úpravu podkladů
přiložených k žádosti o potvrzení dohody k návrhu Územního plánu Pohořelice č.j. MUPO170/2019/SU/BRP, zaslané na Váš úřad dne 4.1.2019. Navrhujeme k vrácení do zastavitelných ploch
Z54 a Z55 (na výkrese záboru ZPF přiloženém k předchozímu návrhu dohody označené 21, 22 a 23).
Jako náhradu výměry za zpětné zařazení těchto ploch do zastavitelných, navrhujeme k navrácení do
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ZPF plochy Z40, Z42, Z67, část Z43 a část Z14 (na výkrese předpokládaných záborů ZPF označeno
21, 22, 24, 23 a 25).“
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad
podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k
upravenému Návrhu územního plánu Pohořelice, předloženému v rámci žádosti č. j. MUPO4373/2019/SU/BRP, ze dne 28.01.2019, následující stanovisko:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
V rámci dohody jsou plochy Z15 a Z20 předloženy v následujícím rozsahu:

Jako kompenzace za plochu Z15 a Z20 je navrženo navrácení následujících ploch do ZP:

Na základě projednání návrhových ploch Z15 a Z20 s orgánem ochrany ZPF MŽP, OVSSVII
25.01.2019 a výše předložené kompenzace OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu
příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně
ZPF uplatňuje
souhlasné stanovisko
k plochám Z15 a Z20 upraveného „Návrhu územního plánu Pohořelice“.
Ing. Petr Krejzek, Ph.D., 2638
V ostatních částech zůstává stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí k „Návrhu územního plánu Pohořelice“ č. j. JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017 v platnosti.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
Kompenzační opatření budou provedena.
8.1.6. KÚ JmK – odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) uplatňuje za použití
ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen stavební zákon) a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o
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pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK) následující stanovisko k návrhu
územního plánu a
souhlasí
s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících požadavků:
1. Výčet krajských silnic II. a III. třídy procházející řešeným územím bude v textové části návrhu ÚP
uváděn kompletní.
2. Územní rezerva R-D01 pro prověření budoucího trasování silniční komunikace bude koordinována
se sousedním ÚP Přibice.
3. Návrhová plocha silniční dopravy DS Z52 nebude uváděna pro budoucí využití „silniční
komunikace“ ani „silnice“.
4. Dopravní napojení návrhových ploch určených pro bydlení vymezených podél silnic II/395 (SOm
Z32) a II/416 (BX Z43 a BX Z44) na periferii města bude podmínkami využití ploch částečně omezeno.
5. Dopravní napojení a obsluha návrhových ploch určených pro výrobu a skladování vymezených
podél silnic II/395 (VS Z63) a II/416 (VS Z17 a navazující plochy VS Z20) bude podmínkami využití
ploch částečně omezeno.
6. V textové části odůvodnění ÚP budou v kapitole Návrh úprav silniční sítě opraveny návrhové
parametry silnice II/381 a silnice III/42510.
7. Podmínky využití návrhových ploch s chráněnými prostory přiléhající k silnicím II. a III. třídy
nebudou z hlediska ochrany před hlukem při dalším projednávání územního plánu oslabovány.
Odůvodnění
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK
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. Výčet krajských silnic II. a III. třídy procházejících řešeným územím, pokud bude uváděn také v
textové části návrhu ÚP, musí být uváděn kompletní. Ve výčtu silnic II. a III. třídy v textové části
návrhu ÚP v kapitole Silniční doprava schází z kompletního výčtu krajských silnic procházejících
řešeným územím silnice III/41621 a III/39613. Výčet krajských silnic II. a III. třídy procházejících
řešeným územím je v textové části odůvodnění ÚP uveden kompletní.
2. Záměry významu přesahující řešené správní území musí být vzájemně koordinované se
sousedními ÚP. Koridor územní rezervy R-D01 vymezený v návrhu ÚP nenavazuje na koridor územní
rezervy vymezený v platném ÚP Přibice. Nespojitost koridorů územní rezervy mezi navazujícími ÚP
není v návrhu ÚP odůvodněna.
3. Termín „silniční komunikace“ není uváděn ve Slovníku územního rozvoje ani jej neužívá zákon o
PK. Z hlediska budoucího využití plochy silniční dopravy Z52 musí být užitý termín upraven na obecný
termín dle zákona o PK „pozemní komunikace“. Stanovení konkrétní kategorie pozemní komunikace
bude řešeno mimo řízení o návrhu ÚP. Termín silniční komunikace je mj. uváděn i v podmínkách pro
budoucí využití koridoru územní rezervy R-D01.
4. Silnice II/395 a II/416 jsou na řešeném území dle Generelu krajských silnic JMK tahy krajského
významu a v průjezdním úseku městem plní funkci sběrných místních komunikací zařazených do
funkční skupiny B. Dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací lze pro sběrné komunikace
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částečně omezit podmínky dopravního připojení, resp. omezit přímou obsluhu jednotlivých objektů.
Dopravní připojení jednotlivých objektů v návrhových plochách pro bydlení Z32, Z43 a Z44 na
uvedené silnice II/395, resp. II/416 situovaných na periferii města bude přednostně řešeno
prostřednictvím stávajících nebo návrhových komunikací s funkcí obslužnou. Pro jednotlivé návrhové
plochy Z32, Z43 a Z44 je v návrhu ÚP nařízeno pro další rozhodování v území zpracování územních
studií. Podmínka pro řešení dopravního napojení návrhových ploch Z32, Z43 a Z44 musí být
promítnuta rovněž do zadání ÚS, aby byl minimalizován dopad na průjezdní úseky silnic II. třídy
zejména z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
5. Dopravní napojení návrhové plochy VS Z63 vymezené v jižní části města jako osamocené
zastavitelné plochy mimo zastavěné území za koridorem silnice I/53 bude navrhováno s jediným
dopravním připojením plochy na silnici II/395. Dopravní napojení návrhové plochy VS Z17 a navazující
plochy VS Z20 bude řešeno maximálně dvěma dopravními připojeními plochy např. prostřednictvím
obslužné účelové komunikace jako budoucí páteřní komunikace zóny pro výrobu a skladování.
6. V textové části odůvodnění návrhu ÚP musí být opraveny návrhové parametry silnic II. a III. třídy v
souladu s koncepcí Jihomoravského kraje, resp. Generelem krajských silnic JMK (dále jen GKS JMK)
a Návrhovou kategorizací krajských silnic JMK. Dle GKS JMK je silnice II/381 tahem místního
významu (nikoliv tahem krajského významu) a sledovaná šířková kategorie silnice III/42510 dle
Návrhové kategorizace krajských silnic je S 7,5 (nikoliv S 6,5).
7. Podmínky využití ploch s chráněnými prostory přiléhající k silnicím II. a III. třídy musí být ošetřeno
tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích. Návrh ÚP správně uvádí „Nově
vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného
zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, lze umístit pouze do lokality, v
níž celková hluková zátěž nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto
prostory, atd.
KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu, ovšem pouze při respektování požadavků
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.
KrÚ JMK OD upozorňuje, že odůvodnění koncepce cyklistické dopravy a vyhodnocení souladu
koncepce cyklistické dopravy v textové části odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice ve vztahu k
nadřazené ZÚR JMK obsahuje věcné nedostatky. Pro správní území města Pohořelice dle ZÚR JMK
vyplývá úkol pro územní plánování pouze pro koridor krajské cyklistické trasy definovaný v ZÚR JMK
v kapitole D.1.8. jako záměr „Tišnov – Rosice – Zbýšov – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice –
Dolní Kounice – Pohořelice – Ivaň“. Uvedená koordinace cyklistických tras Eurovelo 9 a Cyklostezka
Brno-Vídeň v textové části odůvodnění ÚP vyplývá pro správní území ORP Pohořelice, nikoliv pro
město Pohořelice. Dálková trasa Eurovelo 9 a mezinárodní cyklistická trasa Brno – Vídeň jsou
trasované mimo správní území města Pohořelice.
Stanovisko pořizovatele:
Požadavky uvedené ve stanovisku budou akceptovány a v přiměřeném rozsahu zohledněny při
dalším projednávání návrhu ÚP.
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8.1.7. KÚ JmK – odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, k Vaší žádosti o vyjádření k
oznámení o zahájení projednávání „Návrhu územního plánu Pohořelice“ sděluje, že v daném případě
nejsou dotčeny zájmy, které by podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, patřily do kompetence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a
památkové péče.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
8.1.8. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin
neuplatňuje podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Pohořelice
nad Jihlavou, se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
8.1.9. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
…Dne 19.4.2017 bylo na KHS JmK doručeno oznámení Městského úřadu Pohořelice, odbor
územního plánování a stavební úřad (dále jen „MěÚ Pohořelice“), ve věci oznámení o zahájení
projednávání návrhu územního plánu 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) a § 50 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 územního plánu Pohořelice.
Odůvodnění
KHS Jmk bylo dne 19.4.2017 doručeno oznámení pořizovatele územního plánu Pohořelice, tj. MěÚ
Pohořelice, oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu Pohořelice. Současně byly
dotčené orgány vyzvány k uplatnění svých stanovisek.
Zpracovatelem návrhu územního plánu je společnost AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627
00 Brno, prosinec 2016. Součástí návrhu je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
zpracovatel Ing. arch. Milan Hučík, AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 183/29a, 627 00 Brno (12/2016).
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Dalším podkladem je SEA, zpracovatelem je RNDr. Marek Banaš, Ph.D. – Ekogroup Czech s.r.o., č.p.
52, 783 16 Dolany (únor 2017).
Návrh územního plánu obsahuje:
Návrh ploch obytných: BX Plochy bydlení, BR Plochy bydlení – v rodinných domech, BD Plochy
bydlení v bytových domech.
Návrh ploch občanského vybavení: OV Plochy občanského vybavení, OK Plochy občanského
vybavení – komerční zařízení, OT Plochy občanského vybavení – sport, OZ Plochy občanského
vybavení – hřbitovy.
Návrh ploch smíšených obytných: SOm Plochy smíšené obytné – městské, Sov Plochy smíšené
obytné – venkovské.
Návrh ploch výroby a skladování: VS Plochy výroby a skladování, VD Plochy výroby a skladování –
výroba drobná, VL Plochy výroby a skladování – výroba lesnictví a rybářství, VSl Plochy výroby a
skladování – výroba lehká.
Návrh ploch rekreace: RI Plochy rekreace – rekreace individuální, RP Plochy rekreace na plochách
přírodního charakteru.
Návrh ploch veřejných prostranství: UP místní účelové komunikace a veřejná prostranství, veřených
prostranství, UZ veřejné (parkové) zeleně.
Návrh plochy dopravní infrastruktury: DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, DZ Plochy
dopravní infrastruktury – drážní doprava, DP Plochy dopravní infrastruktury – parkoviště, DG Plochy
dopravní infrastruktury – garáže, DU Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace.
Dále plochy technické infrastruktury TI, plochy těžby nerostů NT, koridory pro umístění dopravní a
technické infrastruktury a protizáplavových a protipovodňových opatření.
V ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní
studií jako podmínky pro rozhodování. Jde o lokality: bydlení (Z08, Z39, Z43, Z44, Z47, Z62),
občanské vybavení (Z51, Z55), plochy smíšené obytné obytné - městské (Z32), plochy výroby a
skladování (Z15,Z17, Z20).
ÚP neobsahuje vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu.
Územní plán stanovuje v kapitole I.C. pro zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn, pořadí
změn využití území (etapizace).
Dokumentace obsahuje konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých ploch. Jsou stanoveny podmínky
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, včetně podmínek prostorového uspořádání zástavby
(I.F.2.).
Zpracovatel SEA v závěru konstatuje, že předložený návrh ÚP Pohořelice je při dodržení doporučení
uvedených v tomto vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný.
Po posouzení „Návrhu územního plánu Pohořelice (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)
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resp. nepředstavuje zdravotní riziko pro populaci vystavenou potenciálním rizikovým faktorům
životních a pracovních podmínek.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
8.1.10.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor programového financování, Na Poříčním

právu 1, 128 01 Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo dne 19. dubna 2017 výzvu k uplatnění stanoviska
v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů k návrhu Územního plánu Pohořelice. MPSV vydává dle části
čtvrté zákona č. 500/2004 Sb. správní řád , ve znění pozdějších předpisů.
MPSV vydává dle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se svojí působností následující vyjádření:
K návrhu Územního plánu Pohořelice nemáme připomínek.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
8.1.11. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 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.
Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních zájmů Brno Odboru ochrany územních
zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu § 6, odst. 1,
písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada Oddělení ochrany územních
zájmů Brno Odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany
Mgr. Jitka Micháliková v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení
výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění, vydává
stanovisko:
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.
Toto zájmové území MO je v textové i grafické části návrhu územního plánu zapracováno a musí být i
nadále stabilizováno.
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:
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- Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení §
41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních
staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního
vedení vn a vnn, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany - viz. jev ÚAP -102. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je
nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo
zakázána.
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme doplnit do textové části návrhu
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly II.5. Obrana státu a do grafické části - koordinačního
výkresu.
Odůvodnění:
Jedná se o významný limit v území a jeho důsledná ochrana je veřejným zájmem z důvodu zachování
bezpečnosti letového provozu vojenského letectva při zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Nové
zájmové území MO u Vás bylo uplatněno v rámci průběžné aktualizace dat ÚAP pod Sp.zn.
64236/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 3.2.2016 a také v rámci 4. úplné aktualizace územně analytických
podkladů Vaší ORP.
V návrhu ÚP jsou v rámci protierozních úprav navrženy větrolamy, jejichž poloha bude upřesněna v
pozemkových úpravách. Upozorňujeme, že v zájmovém území MO - vzdušném prostoru pro létání v
malých a přízemních výškách vyhlášeném od země je nutno umístění větrolamů projednat a předložit
k posouzení Sekci ekonomické a majetkové MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno. Výstavba a
výsadba může být v této lokalitě výškově omezena nebo zakázána.
Dále žádáme o odstranění z textové části Odůvodnění, kapitoly II.5. Obrana státu, zájmového území
MO - koridor RR směrů. Uvedené zájmové území nebylo v rámci návrhu zadání územního plánu
Pohořelice - Sp.zn. 59556/2015-8201-OÚZ-BR uplatněno a nebylo uplatněno ani v rámci úplné
aktualizace územně analytických podkladů.
K předloženému návrhu územního plánu nemáme dalších připomínek za předpokladu zapracování
výše uvedeného zájmového území Ministerstva obrany do textové i grafické části v souladu s tímto
stanoviskem.
Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci úplné
aktualizace územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP.
Stanovisko pořizovatele:
Podmínky uvedené ve stanovisku budou do dokumentace návrhu ÚP zapracovány.
8.1.12. 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
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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
dokumentaci, předloženou oznámením č. j.: MUPO-11474/2017/SU/BRP ze dne 18. 4. 2017.
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění:
z předmětného návrhu ÚP je zřejmé, že bude naplněn požadavek ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k)
zákona č. 133/1985 Sb. (str. 75), a budou naplněny požadavky uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č.
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (str. 20-21), proto HZS JmK rozhodl
tak, jak je ve výroku uvedeno.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
8.1.13.

Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, Nábřeží Ludvíka

Svobody 12/1222, 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 PÚR ČR a územně plánovací
dokumentace na úrovni ZÚR i ÚP jednotlivých obcí.
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., vydává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech
dopravy podle ustanovení § 40 odst.2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 88 odst.1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko k návrhu ÚP Pohořelice.
Správním územím města Pohořelice vedeny dálnice D52, silnice I/52 a I/53. Z výhledových záměrů je
v řešeném území sledována realizace dálnice D52 v pokračování od stávající dálnice D52 v MÚK
Pohořelice jih směrem ke státní hranici. Trasa budoucí dálnice je na území Pohořelic převážně
vedena v trase sil. I/52 se směrovými úpravami. Dále je zde sledován záměr homogenizace sil. I/53 s
úpravami stávajících křižovatek.
K vymezení koridoru K-DS04 pro dálnici D52 nemáme zásadní připomínky, pouze požadujeme do
tabulky vymezených koridorů pro VPS do kolonky "Určení koridoru" uvést: "Koridor silniční dopravy,
určený pro trasu dálnice D52 včetně souvisejících staveb."
Pro koridor K-DS21, který je vymezen pro homogenizaci silnice I/53 požadujeme obdobně uvést:
"Koridor silniční dopravy, určený pro homogenizaci silnice I/53 včetně souvisejících staveb."
Vymezení vlastního koridoru K-DS21 v úseku mezi křižovatkou Pohořelice západ a MÚK Pohořelice
jih požadujeme ve směru k Pohořelicím (tedy severovýchodním směrem) vymezit v šířce ochranného
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pásma (50m od osy vozovky) v místech, kde se nacházejí stávající budovy (výrobní haly) směrem k
těmto budovám.
Koridor K-T2 směrem od Pohořelic, který je veden částečně v koridoru K-DS21, požadujeme vymezit
mimo ochranné pásmo sil. I/53. Dále v prostoru rampy sil. I/53, kterou je připojena silnice II/395,
požadujeme koridor K-T2 pro připojení plochy DS ozn. Z52 vymezit zcela mimo koridor KDS21.
Tento požadavek vznášíme z důvodu, že úsek mezi křižovatkou Pohořelice západ a MÚK Pohořelice
jih nebyl dosud podrobněji prověřen a není proto stabilizováno technické řešení úpravy předmětného
úseku (v úvahu přichází posun rampy sil. I/53 vstřícně plochy Z52).
V souvislosti s návrhem plochy DS Z52 upozorňujme, že toto připojení k sil. I/53 se nachází v
nenormové vzdálenosti od sousedních křižovatek a jeho event. realizace musí být prověřena v širších
souvislostech technického řešení celého úseku.
V kap. I.C.13 ke koridoru pro umístění protipovodňových opatření K-T2 požadujeme do odst.
"Opatření a podmínky pro využití koridoru" uvést následující: "V navazujícím řízení bude koordinována
poloha a technické řešení protipovodňových opatření v koridoru K-T2 s umístěním a technickým
řešením staveb v koridoru K-DS21 a K-DS04 (v úsecích, kde se tyto dva koridory překrývají nebo
kříží). Upozorňujeme, že žádný ze záměrů - budoucí dálnice D52 ani homogenizace silnice I/53
neobsahují žádné objekty týkající se protipovodňových opatření. Je tedy nutné tato opatření navrhnou
tak, aby nedošlo ke znemožnění nebo ekonomickému znevýhodnění budoucí realizace plánovaných
dopravních staveb.
Pozn.: V odst. Návrh úprav silniční sítě (str. 68) v textové části Odůvodnění je omylem uvedeno, že
ZÚR JMK vymezují koridor silnice I/53 pro homogenizaci silnice ve stopě stávající silnice I/38 správně je I/53.
V územním plánu jsou obsaženy podmínky pro nově vymezené chráněné prostory ve vztahu k
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z dopravních staveb, ke kterým nemáme
připomínky.
Obecně upozorňujeme: Je třeba respektovat limit využití území – silniční ochranná pásma silnic I/52 a
I/53 (viz §30, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). Ochranná pásma
jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu (§32,
§40 Výkon státní správy, zákona č.13/1997 Sb.), Vlastník pozemku v blízkosti dálnice a silnic I. třídy
se musí zdržet všeho, čím by vážně ohrožoval výkon práv vlastníka těchto komunikací.
Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi
sledované zájmy.
Stanovisko pořizovatele:
Podmínky uvedené ve stanovisku budou zohledněny při zpracování návrhu ÚP.
8.1.14. Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno
K Vašemu přípisu podanému dne 19. 4. 2017, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského pod čj. SBS 13421/2017, 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
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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 je evidován následující dobývací prostor (dále jen DP),
stanovený 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,
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 uvedeného
dobývacího prostoru byla v územním plánu respektována a vyznačena 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 s návrhem
územního plánu v těchto katastrálních územích souhlasí.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko bude respektováno a zapracováno do návrhu ÚP.
Nevyjádřily se orgány:
MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice - kultura a památková péče
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
Státní pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pracoviště Břeclav, úřad
nám. T.G.M. 3, 690 15 Břeclav
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

8.2. Přehled vyjádření subjektů a organizací přítomných v daném
území
Vyjádření subjektů a organizací přítomných v daném území v rámci společného jednání o
návrhu dle ust. § 50 stavebního zákona:
8.2.1. Agentura ochrany a přírody České republiky, oddělení péče o přírodu a krajinu, Kotlářská
51, 602 00 Brno
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Na základě Vašeho dopisu č. j. MUPO-11474/2017/SU/BRP ze dne 18. 4. 2017 Vám sdělujeme
následující.
V katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou se nenachází žádné ZCHÚ nebo jeho ochranné pásmo
dle §14 zákona č.114/1992 Sb., ovšem zasahují do něj dvě EVL - Šumické rybníky a EVL Mušovský
luh - území vymezené v rámci soustavy NATURA 2000 dle zákona č.114/1992 Sb..
Vodní toky, vodní nádrže, přilehlá vegetace a liniová zeleň jsou lokalitami výskytu kriticky a silně
ohrožených druhů ptáků a obojživelníků dle Přílohy III – Seznam zvláště chráněných druhů živočichů
Vyhlášky č. 395/1992 Sb. Kompetentním orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Jihomoravského
kraje.
Ve výše uvedeném katastrálním území se nenachází žádná parcela, se kterou má příslušnost
hospodařit AOPK ČR.
Stanovisko pořizovatele:
Vyjádření je bez podmínek, vzato na vědomí. Skutečnosti uvedené ve vyjádření jsou
zohledněny v návrhu ÚP. Krajský úřad, oddělení ochrany přírody a krajiny, jako příslušný
orgán ochrany přírody, ve svém stanovisku ze dne 07.09.2015 (S-JMK 110937/2015) vydaném
ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyloučil významný
vliv předmětného návrhu ÚP na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost EVL nebo
ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a ani z hlediska jiných zájmů ochrany přírody neměl
zásadní připomínky.
8.2.2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 612 54
Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává na základě Oznámení o společném jednání o návrhu Územního
plánu Pohořelice (k.ú. Nová Ves u Pohořelic, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Smolín) následující
vyjádření:
Z hlediska zájmů ŘSD ČR jsou správním územím města Pohořelice vedeny dálnice D52, silnice 1/52
a I/53. Z výhledových záměrů je v řešeném území sledována realizace dálnice D52 v pokračování od
stávající dálnice D52 v MÚK Pohořelice jih směrem ke st. hranici. Trasa budoucí dálnice je na území
Pohořelic v zásadě vedena v trase sil. I/52 se směrovými úpravami. Dále je zde sledován záměr
homogenizace sil. I/53 s úpravami stávajících křižovatek.
K vymezení koridoru K-DS04 pro dálnici D52 nemáme zásadní připomínky, pouze požadujeme do
tabulky vymezených koridorů pro VPS do kolonky „Určení koridoru" uvést: „Koridor silniční dopravy,
určený pro trasu dálnice D5_2 včetně souvisejících staveb."
Pro koridor K-DS21, který je vymezen pro homogenizaci silnice I/53 požadujeme obdobně uvést:
„Koridor silniční dopravy, určený pro homogenizaci silnice I/53 včetně souvisejících staveb.“ Vymezení
vlastního koridoru K-DS21 v úseku mezi křižovatkou Pohořelice západ a MÚK Pohořelice jih
požadujeme ve směru k Pohořelicím (tedy severovýchodním směrem) vymezit v šířce ochranného
pásma (50m od osy vozovky) v místech, kde se nacházejí stávající budovy (výrobní haly) k těmto
budovám. Co se týká vymezení koridoru směrem od Pohořelic, požadujeme vymezit koridor K-T2,
který je veden částečné v koridoru K- DS21 rovněž mimo ochranné pásmo sil. 1/53. Dále v prostoru
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rampy sil. I/53, kterou je připojena silnice 11/395 je nutné koridor K-T2 po připojení plochy DS ozn.
Z52 vymezit zcela mimo koridor K-DS21. Tento požadavek vznášíme z důvodu, že úsek mezi
křižovatkou Pohořelice západ a MÚK Pohořelice jih nebyl dosud podrobněji prověřen a není proto
stabilizováno technické řešení úpravy předmětného úseku (v úvahu přichází posun rampy sil. I/53
vstřícně plochy Z52).
V souvislosti s návrhem plochy DS 252 upozorňujme, že toto připojení k sil. I/53 se nachází v
nenormové vzdálenosti od sousedních křižovatek a jeho event. realizace musí být prověřena v širších
souvislostech technického řešení celého úseku.
Dále požadujeme v kap. I.C.13 ke koridoru pro umístění protipovodňových opatření K-T2 do kolonky
„Opatření a podmínky pro využití koridoru" uvést následující: „V navazujícím řízení bude koordinována
poloha a technické řešení protipovodňových opatření v koridoru K-T2 s umístěním a technickým
řešením staveb v koridoru K-DS21 a K-DS04 (v úsecích, kde se tyto dva koridory překrývají nebo
kříží). Upozorňujeme, že žádný ze záměrů - budoucí dálnice D52 ani homogenizace silnice I/53
neobsahují žádné objekty týkající se protipovodňových opatření. Je tedy nutné tato opatření navrhnou
tak, aby nedošlo ke znemožnění nebo ekonomickému znevýhodnění budoucí realizace plánovaných
dopravních staveb.
Pozn.; V odst. Návrh úprav silniční sítě (str. 68) v textové části Odůvodnění je omylem uvedeno, že
ZÚR JMK vymezují koridor silnice I/53 pro homogenizaci silnice ve stopě stávající silnice 1/38 správně je I/53.
Stanovisko pořizovatele:
Požadavky uvedené ve vyjádření jsou akceptovány a budou zohledněny v upravené
dokumentaci pro veřejné projednání.
8.2.3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 612 54
Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává doplnění vyjádření č.j. 001098/11300/2017 ze dne 31.5.2017 ke
společnému jednání o návrhu Územního plánu Pohořelice (k.ú. Nová Ves u Pohořelic, k.ú. Pohořelice
nad Jihlavou a k.ú. Smolín):
Úpravu / doplnění našeho vyjádření požadujeme z důvodu nově vzniklých skutečností z hlediska
zájmů ŘSD ČR v řešeném území. Jedná se o úpravu námi požadovaného vymezení koridoru pro
homogenizaci silnice I/53 - ozn. v návrhu ÚP „K-DS21“ a to tak, že bude odstraněn překryv koridorů KDS21 a K-T2 až po místní komunikaci (plocha DU) a koridor K-DS21 bude v tomto úseku (ve směru
jižním / jihozápadním - tedy směrem od Pohořelic) vymezen v šířce dle projednaného návrhu ÚP
Pohořelice.
Námi požadované vymezení koridoru K-DS21 bude tedy následující: šířka směrem k Pohořelicím
bude vymezena na šířku ochranného pásma (50 m od osy silnice / vozovky, v místech, kde se
nacházejí stávající výrobní haly k těmto halám) po celé délce vedení silnice I/53 územím města a
šířka koridoru ve směru od Pohořelic bude vymezena v šířce 150 m od osy silnice / vozovky - po
účelovou komunikaci (viz výše) a dále po hranice území města opět v šířce ochranného pásma.
Celková šířka koridoru K-DS21 bude tedy 200 m.
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Ostatní platí dle našeho původního vyjádření.
Výřez z projednávaného návrhu ÚP Pohořelice s vyznačeným koridorem K-DS21 (oranžovou čarou).
Stanovisko pořizovatele:
Doplnění vyjádření je akceptováno. Úprava bude zapracována.

8.3. Vyjádření obcí
Ve stanoveném termínu projednávání se dotčené obce nevyjádřily.
Nevyjádřila se obec:
Město Pohořelice
Obec Cvrčovice
Obec Odrovice
Obec Branišovice
Obec Vlasatice
Obec Šumice
Obec Pasohlávky
Obec Ivaň
Obec Přibice
Obec Žabčice
Obec Unkovice
Městys Medlov

8.4. Vyjádření veřejnosti
V průběhu projednávání byly ve stanovené lhůtě dle ust § 50 odst.3 stavebního zákona uplatněny
připomínky ze strany veřejnosti.
8.4.1. Dne 19.5.2017 uplatnili obsahově i rozsahově totožné připomínky Ing. Libor Pohanka a
Ing. Elena Pohanková, oba bytem Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice, Dr.Ing. Radek Ondra a Ing.
Elena Ondrová, oba bytem Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice a dne 22.5.2017 uplatnili obsahově i
rozsahově totožné připomínky pan Rostislav Gargela, Nová Ves 119, 691 23 Pohořelice, pan
František Matoušek, Nová Ves 143, 691 23 Pohořelice, paní Helena Kvapilová, Nová Ves 66, 691
23 Pohořelice, pan Štěpán Mitošinka, Nová Ves 146, 691 23 Pohořelice, paní Nová Ves 146, 691
23 Pohořelice, spolek „Občanská sdružení Dolní Dunajovice proti R 52, z.s..“, Hlavní 130, 691
85 Dolní Dunajovice, spolek Nebojsa, z.s., č.p. 12, 692 01 Bavory.
Městský úřad Pohořelice oznámil veřejnou vyhláškou č.J, MUPO-11601/2017/SU/BRP datovanou
18.4.2017 a zveřejněnou 20.4.2017 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU POHOŘELICE (dále také jen „ÚP“).
K předmětnému návrhu ÚP podáváme níže uvedené připomínky a požadujeme jejich plné vypořádání,
aby zastupitelstvo bylo plně informováno o rozporu tohoto návrhu s právními předpisy ČR.
Připomínky:
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1. Nesprávně vymezený koridor pro doprovodnou komunikaci
Odůvodnění:
Každá komunikace musí mít v návrhu ÚP vymezen svůj vlastní koridor. V ZÚR JMK vydaných v
10/2016 je nesprávně vymezen koridor doprovodné komunikace a je tvrzeno, že koridor pro dálnici
D52 je i koridorem pro doprovodnou komunikaci Tato chyba ze ZÚR JMK je přenesena do
zveřejněného návrhu ÚP.
2. Požadujeme explicitně uvést, že doprovodná komunikace pro D52 nebude vedena středem Nové
Vsi.
Odůvodněni:
Návrh ÚP musí být srozumitelný a nesmí zavdávat důvod k různým možným interpretacím. Vzhledem
k tomu, že formulace o trasování doprovodné komunikace, tak jak jsou uvedeny v návrhu ÚP
umožňují, že by se doprovodná komunikace k D52 v prostoru okolo Nové Vsi nestavěla, požadujeme,
aby tato věc byla jednoznačně formulována v textové části návrhu ÚP a aby formulace jasně vyloučila
tranzitní dopravu přes Novou Ves, a to i požadavkem, že pro existující komunikaci přes Novou Ves
bude již na úrovní návrhu ÚP stanoveno, že využití stávající komunikace středem Nové Vsi není
přípustné pro dopravu s tonáží nad 3.5 tuny s výjimkou dopravy, která má na k.ú. Nová Ves svůj zdroj
nebo cíl.
3. Návrh ÚP je zmatečný z hlediska definice koridoru K-DS04
Odůvodnění:
Popis koridoru K-DS04 se nachází v návrhu ÚP několikrát, ale popis je odlišný. Na str. 27 výroku ÚP
je uvedeno, že „Název - funkční využití koridoru“ je „Koridor dopravní infrastruktury - silniční doprava“
a tím, že jako „Opatření a podmínky pro využití koridoru“ je zde m.j. uvedeno „Hlavni využiti: koridor Je
určen pro umístění dálnice D52 a doprovodné silniční komunikace.“ Na str. 60 výroku ÚP je uvedeno,
že „Určení koridoru“ je pro Koridor silniční dopravy, určený pro trasu dálnice D52.“. Odkaz na
doprovodnou komunikaci schází. Stejně tak formulace „Koridor K-DS04 je určen pro umístění dálnice
D52, resp. její pokračováni ve směru na Mikulov a státní hranici.''' na str. 29 výroku je v rozporu s
formulací na str. 27.
4. Koridor pro D52 má nedostatečnou šíři a vzhledem k chybně vymezenému koridoru v ZÚR JMK
tedy nemůže být „zpřesněn“ v ÚP Pohořelice a je tedy nepoužitelný.
Odůvodnění:
Koridor, který návrh ÚP Pohořelice vymezují pro D52 (a doprovodnou komunikaci) je nezpůsobilý svojí
šířkou pro dálnici. Koridor pro silniční komunikaci v ÚP obce musí mít takovou šířku, aby se do něj
dalo umístit nejen těleso komunikace (u dálnice typicky šíře cca 25 m) , tak i ochranné silniční pásmo.
Pro dálnici je toto pásmo stanoveno v § 30 odst. 2 písm. a), a to jako „100 m od osy přilehlého
jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní komunikací“. Šíře koridoru
potřebná pro vymezení dálnice v ÚP obce nemůže být pouhých 200 m. Zásadním problém je, že šíře
tohoto koridoru v ÚP obce nesmí být větší než šíře v ZÚR. Tuto chybu v ZÚR JMK bude možné
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napravit nejdříve v Aktualizaci ZÚR, což je za cca 4 roky. Do té doby není možné koridor D52 v ÚP
Pohořelice schvalovat.
5. Zmatečné odůvodnění návrhu ÚP - str. 66
Odůvodnění:
Na str. 66 odůvodnění návrhu ÚP je uvedena formulace „Koridor je vymezen tak, že zahrnuje územní
nároky i pro MÚK a související stavby, včetně doprovodných komunikací (II/395) umístěných v
souběhu s D52.“ Použití množného čísla odkazující na více než jednu doprovodnou komunikaci také
zakládá nesrozumitelnost odůvodnění.
6. Zmatečné odůvodnění návrhu ÚP - str. 67
Odůvodnění:
Na str. 67 odůvodnění návrhu ÚP je uvedena citace ze ZÚR JMK „K návrhu ZÚR JMK je z důvodu
nezavlékání regionální dopravy do středu Nové Vsi navrhována doprovodná komunikace v rámci
koridoru pro dálnici D52“ Odůvodnění návrhu se snaží takto budit dojem, že v ZÚR JMK něco
takového bylo rozhodnuto. Není tomu však tak. Tato citace použitá v odůvodnění ÚP Pohořelice není
ani formulací ze závazné výrokové části ZÚR JMK a dokonce ani z kap. G ZÚR JMK obsahující dle
pořizovatele komplexní odůvodnění koridorů dopravy. Tato formulace se objevila až na str. 2149 v
kap. M jako vyhodnocení připomínky z Nové Vsi.
7. Zmatečné odůvodněni návrhu ÚP - str. 67 Odůvodnění:
Na str. 67 odůvodnění návrhu ÚP je uvedena citace ze ZÚR JMK „Součásti koridoru jsou i úseky nově
navrhovaných doprovodných komunikací.“. Použití termínu „úseky“ jasně dokládá, že doprovodná
komunikace nemá být spojitá. Není zde tedy žádný průkaz, že doprovodná komunikace nebude
vedena po existující komunikaci středem Nové Vsi.
8. Zmatečný odkaz na technicko-ekonomíckou studii - str. 68
Odůvodněni:
Odůvodnění ÚP se na str. 68 odvolává s použitím citace ze ZÚR na „technicko- ekonomickou studiu“.
Takto nelze formulovat odůvodnění ÚP. Navíc není ani specifikováno o jakou studii se jedná a jedná
se zjevně o nezveřejněnou studii. Navíc odkaz s citací ze ZÚŘ JMK jé zcela zmatečný, neb odkazuje
nikoliv na jedno konkrétní řešení pro doprovodnou komunikaci, ale plný text citace odkazuje variantně
řešené doprovodné komunikace.
9. Zmatečný odkaz na technicko-ekonomickou studii - str. 68, vazba na publikované materiály ŘSD
Odůvodnění:
ZÚR JMK byly vydány v 10/2016 a odtud odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice převzalo citaci s
odkazem

na

technicko-ekonomickou

studii.

Tato

technicko-ekonomická

studie

projednaná

Ministerstvem dopravy je závazná pro ŘSD. Jak dokládá níže připojený výřez z info-letáku ŘSD
datované 11/2016, tj. po vydání ZÚR JMK, s doprovodnou komunikací v oblasti Nové Vsi ŘSD
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nepočítá a doprovodnou komunikaci řeší jen v některých úsecích podél dálnice D52 a právě v oblasti
Nové Vsi tato doprovodná komunikace v souběhu s D52 zahrnuta není a okolní úseky doprovodné
komunikace jsou navázány na existují komunikaci středem Nové Vsi:

10. Zatajení, že se v případě D52 jedná o transevropský Baltsko-adríatícký koridor
Odůvodnění:
V odůvodnění ÚP je citováno ze ZÚR JMK, že D52 je součástí sítě TEN-T Core. Je však zamlčeno, že
v tomto konkrétním případě se jedná o realizaci jednoho z pouhých 9 v celé Evropě plánovaných
koridorů, tj. nejdůležitějším evropských kapacitních komunikací, kde se tedy očekává (a ve střední
Evropě zejména) nejvyšší intenzita dopravního využití. Tyto informace nejsou řádně zhodnoceny v
posuzování vlivů na veřejné zdraví, zejména z hlediska prašnosti a hlučnosti.
11. Nedostatečné posouzení vlivů - hlučnost
Odůvodnění:
Zveřejněné posouzení vlivů neobsahuje jakkoliv přijatelné posouzení vlivů na obyvatelstvo, z hlediska
znečištění hlučnosti. Posouzení vlivů D52 a doprovodné komunikace absentuje.
Tvrzení na str. 19, že „Nadměrná hluková zátěž z dopravy (pro obytnou zástavbu) na silnicích D52 a
II/416.“ „Lze řešit jen technickými opatřeními“ je ničím neodůvodněné, čímž je zcela popřen smysl a
účel hodnocení SEA.
12. Nedostatečné posouzení vlivů - prašnost
Odůvodnění:

30

Zveřejněné posouzení vlivů neobsahuje jakkoliv přijatelné posouzení vlivů na obyvatelstvo, z hlediska
znečištění ovzduší. Posouzení vlivů D52 a doprovodné komunikace absentuje.
Není doložen stav území z hlediska znečištění ovzduší.
Znečištění z mobilních zdrojů je přitom nepochybně jedním ze základních zdrojů a musí být
zhodnoceno. Tvrzení o vyvedení dopravy mimo zastavěnou oblast je nedostatečné, neboť např.
polétavý prach (frakce PM10 i PM2,5) nezasahují jen oblasti těsně u komunikací. Lze odkázat na
1

například Metodický pokyn Ministerstva dopravy ke snižování prašnosti z dopravy . Při hodnocení
negativních dopadů prašnosti od komunikací se v rezortu dopravy používá tzv. metoda HDM-4
založená na metodice vyvinuté Světovou bankou. Negativní dopady zvýšené prašnosti (tzv.
2

externality) zde pro jednoduchost vycházejí z dopadů na pás území o šíři 3 km .

1

“Prašnost dopravy a její vliv na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi". Centrum

dopravního výzkumu, v. v. í. (CDV), Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Adamec, (Metodický pokyn ke
snižování prašnosti z dopravy, 2008, metodický pokyn přijat oponentním řízením Ministerstva dopravy
projektu 1F54H/098/520), dostupné z: http://www.eu.fme.vutbr.cz/file/38 1 1
2

Viz ATEM (Atelier ekologických modelů, s.r.o): Metodika pro oceňování externích nákladů z imisní a

akustické zátěže pro potřeby ekonomického hodnocení staveb, průvodní zpráva, únor 2013, str. 19,
dostupné

na

WEBu

ŘSD:

https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/6elf04d6-7893-4b37-829b-

457622844dcc/externalitv zprava+2013.pdf?MOD=AJPERES
13. Úsek D52 od severní hranice Pohořelic po MÚK s II/381 kraj v ZÚR JMK neprojednal a nelze se
zde na ZÚR JMK odvolávat.
Odůvodněni:
Dálnice D52 v úseku od MÚK se silnicí II/386 po severní hranici správního území města Pohořelice
(celkem cca 6 km čtyřpruhové silnice s MÚK na křižování se silnicí II/416 do Židlochovic) je v ZÚR
JMK vyznačena jako komunikace existující. Takto se však územně plánovací dokumentace vytvářet
nemůže a nesmí a zaznamená to, že do ÚP Pohořelice nesmí být tento úsek komunikace být
zanesen. Tento úsek D52 totiž nebyl nikdy právoplatně schválen v nadřazené územně plánovací
dokumentaci a jako takový nebyl nikdy posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Správní území Pohořelic bylo řešeno v ÚP VÚC okresu Břeclav z roku 1981 s doplňky z roku 1988,
kde však nebyla dálnice 52 vymezena, ale byla zde pouze územní rezerva pro severní obchvat
Pohořelic a pro trasování dálnice D52 ve směru na Nový Přerov. Městu Pohořelice je tento problém
znám, neboť NSS rozsudkem čj. 6 Ao 4/2010 - 88 ze dne 19. 12. 2012 zrušil ÚP Pohořelice „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" a
uvedl "Odpůrce [město Pohořelice] se tak zakotvením koridoru R 52 v územním plánu obce dopustil
porušení zákona, neboť vymezil koridor nadmístního významu, který neměl oporu v nadřazené
územně plánovací dokumentaci" Takto NSS rozhodl poté, co ověřil, že koridor R52 nebyl v ÚP VÚC
okresu Břeclav vymezen. Na tomto stavu nic nezměnily ani ÚP VÚC Břeclavska z roku 2006, který byl
zrušen rozsudkem NSS v roce 2009, ani tzv. 2. ZÚR JMK, které byly zrušeny rozsudkem NSS v roce
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2012. Ani v jedné z těchto územně plánovacích dokumentací nebyl tento úsek koridoru R52 vymezen
jako návrhový koridor, a tedy ani posouzen. Takže ÚP Pohořelice zde nemá na co v ZÚR JMK
navazovat a nemůže zpřesňovat koridor, který nebyl v ZÚR JMK vymezen. To, že územně plánovací
dokumentaci pro koridor komunikace lze zrušit i při již v území realizované komunikaci dokládá i
rozsudek NSS ze dne 27. 5. 2010 čj. 9 Ao 1/2010 - 84, kterým byla zrušena část územního plánu
města Brna, koridor pro R43, kdy NSS uvedl: "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" Tento přístup NSS navrhovatelé vnímají Jako vysoce logický, neboť
existence stavby realizované v rozporu s územně plánovací dokumentací nemůže být legalizována
bez plnohodnotného veřejného projednání takové územně plánovací dokumentace, kde záměr této
stavby bude řádně projednán, tj. včetně posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Z
uvedeného vyplývá, že odpůrce za existující situace byl při pořizování ZÚR JMK povinen vyznačit
daných 6 km a oblast předmětné MÚK jako návrhový koridor a řádně jej projednat, aby se vytvořily
předpoklady, že tento úsek může být pro dobu po vydání ZÚR JMK být pokládán za řádně projednaný
a v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a mohla na něj navazovat návazná
územně plánovací dokumentace, tj. ÚP Pohořelice. JMK však ignoroval rozsudek NSS a situaci
nenapravil, čímž podle došlo k vážné právní vadě, která nyní dopadá na pořizování ÚP Pohořelice.
Lze dodat, že výše uvedený úsek komunikace R52 byl postaven na základě územního rozhodnutí
vydaného v Pohořelicích, a to v rozporu se zákonem bez souladu s územně plánovací dokumentací:
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14. Chybná veřejná vyhláška - povinnost zveřejnění opakovat Odůvodnění:
Vyhláška zveřejněná 20.4.2017 na úřední desce města správně uvádí, že „K souladu s ust. § 50
odst.3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořižovatele písemné připomínky do 30 - ti dnů ode
dne doručeni veřejné vyhlášky“ avšak chybně, uvádí, že tento termín končí 20.5.2017. To je zásadní
vada, neb veřejné vyhláška doručovaná úřední deskou je podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, pokládána za doručenou patnáctým dnem. Pak teprve započne běh lhůty stanovené
ve vyhlášce. Zákonná lhůta by tedy skončila 4. 6. 2017. Při chybném údaji ve vyhlášce nyní již oprava
není možná a vyvěšení vyhlášky je nutné opakovat s uvedením nové lhůty 30 dní.
Stanovisko pořizovatele:
Ad. 1.:
Vymezení koridoru je provedeno v plném souladu se ZÚR JMK. Již v ZÚR JMK je doprovodná
komunikace zařazena do koridoru dálnice D52. Viz rozsáhlé odůvodnění záměru v ZÚR JMK.
Tato koncepce je v souladu se stavebním zákonem převzata a dále řešena v projednávaném
ÚP. K dílčím připomínkám s domněnkami podatelů o chybném vymezení některých koridorů v
ZÚR JMK (připomínky č. 1, 4) OŽP dále konstatuje, že ZÚR JMK byly řádně projednány (mj. se
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všemi dotčenými příslušnými orgány) a schváleny, s nabytím účinnosti 03.11.2016. Je na místě
dále uvést, že ZÚR JMK byly v rámci procesu svého pořizování podrobeny řádnému posouzení
vlivů na životní prostředí (tzv. SEA) v gesci MŽP.
Ad. 2.:
Cílem města je bezpochyby mj. zajištění podmínek pro kvalitní bydlení, ale také současně
zajištění dobré dopravní dostupnosti území v návaznosti na vrůstající dopravní zátěž. Návrh
dopravního řešení je koncepčně i parametry převzat ze ZÚR JMK. Ve vypořádání připomínek
uplatněných při projednávání ZÚR JMK je jednoznačně uvedeno, že připomínce bylo vyhověno.
Doslovně je ve vypořádání uvedeno:
„Vyhodnocení připomínky
Připomínce č. 97, nesouhlasíme s návrhem, že by doprovodná komunikace k dálnici D52 byla
umístěna do Nové Vsi, se vyhovuje.
V návrhu ZÚR JMK je z důvodu nezavlékání regionální dopravy do středu Nové Vsi
navrhována doprovodná komunikace v rámci koridoru pro dálnici D52. V textové části I. Návrh
ZÚR JMK je navrhována šíře koridoru 200m včetně doprovodné komunikace. V textové části II.
Odůvodnění ZÚR JMK je na str. 134 uvedeno cit.: „Návaznost na silniční síť nižšího významu a
obsluha území je zajištěna mimoúrovňovými křižovatkami (Pohořelice–jih), Ivaň, Perná,
Mikulov–sever, Mikulov–jih. Součástí koridoru jsou i úseky nově navrhovaných doprovodných
komunikací. Vymezení koridoru v šířce 200 m s rozšířením pro plochy MÚK (kruhová výseč o
poloměru 180 – 350 m) vychází z výše zmíněné studie. Koridor včetně ploch pro MÚK je
vymezen tak, že zahrnuje územní nároky pro související stavby včetně doprovodných
komunikací – silnice II/395, které jsou řešeny variantně v technicko–ekonomické studii jako
součást stavby v souběhu s vlastní trasou D52.“
Z grafické části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé, že doprovodná komunikace k dálnici
D52 je v ZÚR JMK navrhována v souběhu s navrhovanou D52 nikoliv průtahem Nové Vsi jak se
podatelé domnívají.“
S odkazem na toto vyhodnocení v ZÚR JMK se nelze domnívat v žádném případě, že by byla
navrhována nějaká nová komunikace, která by měla být nově zaváděna do centra Nové Vsi.
Je zcela na místě uvést, že koridor pro realizaci záměru D52 (v ZÚR JMK označen jako DS04
pro realizaci záměru „D52 Pohořelice - Mikulov - hranice ČR / Rakousko“) byl v rámci
pořizování ZÚR JMK podroben vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení dopadů na
obyvatelstvo a lidské zdraví. V tomto vyhodnocení byly identifikovány možné negativní vlivy a
stanovena „opatření k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci negativních vlivů“. V
rámci těchto opatření je u předmětného koridoru požadováno (cit. ZÚR JMK) „optimalizovat
trasu v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu (týká se zejména
MÚK Pohořelice a Mikulov jih). V místech případného kontaktu s chráněnou zástavbou zajistit
splnění hlukových limitů“. Jako kompenzační opatření pro lokality, kde je obtížné vlivy
eliminovat, je stanoveno kompenzační opatření, a to (cit. ZÚR JMK) „po vybudování dané
komunikace zamezit průjezdu tranzitní nákladní dopravy přes zástavbu přilehlých obcí
(objíždění placených úseků)“.
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Konkrétní záměr realizace D52 (původně R52) byl dále v podrobnějším měřítku podroben
procesu posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. projektové EIA) vedeném
MŽP pod názvem „Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“. V rámci
projektové EIA bylo posuzováno několik variant vedení rychlostní komunikace (nově dálnice),
kdy k variantě původně označené 1x bylo MŽP vydáno souhlasné stanovisko (tzv. stanovisko
EIA) č. j. 4061/OPVI/05 ze dne 13.05.2005. Daná varianta byla postupně rozpracována v úrovni
dokumentace pro územní rozhodnutí a v roce 2014 dále upřesněna tahovou studií pořízenou
Ministerstvem dopravy: „Technicko‑ekonomická studie v úseku R52 Pohořelice – státní
hranice ČR / Rakousko“: PK Ossendorf, a. s., 04/2014 (citace ZÚR JMK). Pro tento záměr bylo
následně MŽP pod č. j. 19817/ENV/16 ze dne 23.03.2016 vydáno Závazné stanovisko k ověření
souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Potenciální vlivy záměru na hlukovou situaci byly posouzeny a formou podmínek či
doporučení řešeny jak v rámci SEA vyhodnocení ZÚR JMK, tak v podrobnějším měřítku v rámci
výše uvedené projektové EIA. V rámci stanoviska EIA je uložena podmínka: „V dalších fázích
přípravy R52, po zaměření pozemků a určení přesného rozsahu stavby, zpracovat podrobnou
hlukovou studii výstavby a provozu R52 a dalších komunikací, na kterých se v souvislosti s
realizací R52 významně zvýší frekvence dopravy. Výsledkem této studie bude návrh
konkrétních protihlukových opatření pro zajištění hlukových limitů dle aktuálně platné
legislativy...“
Ad. 3.:
Pořizovatel neshledal zmatečnost označení koridoru v dokumentaci ÚP. Uvedené citace jsou
zjevně vytrženy z kontextu textu, který jednoznačným způsobem definuje předmětný koridor,
včetně jeho popisu. Nicméně pro lepší orientaci bude podrobně doplněno a na ostatních
místech budou odkazy na doplněný podrobný text.
Ad. 4:
V projednávaném ÚP je koridor K-DS04 vymezen v maximální možné šířce dle požadavku
platných ZÚR JMK. Podkladem pro vymezení koridoru pro VPS dopravní nebo technické
infrastruktury v územním plánu je zpravidla územní studie nebo oborová dokumentace ve
stupni vyhledávací nebo technické studie či studie proveditelnosti. V takové dokumentaci
nelze specifikovat veškeré vedlejší stavby, které budou s hlavní stavbou tvořit komplexní
funkční celek.
Podle § 43 odst. 3 stavebního zákona věty druhé platí, že „územní plán ani vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem
regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o
pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho
vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva
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výslovně uvedena“. V popisu veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS) v územním plánu proto
nelze vyjmenovat celou objektovou skladbu stavby (i kdyby byla v době pořizování územního
plánu známa), neboť tato míra podrobnosti náleží dokumentaci pro územní rozhodnutí, resp.
regulačnímu plánu, nikoliv územnímu plánu.
Koridor vymezený v územním plánu pro umístění stavby dopravní či technické infrastruktury
slouží k umístění stavby hlavní a staveb vedlejších, které lze již v úrovni územního plánu
předpokládat. U staveb dopravní infrastruktury jsou to např. mimoúrovňové křižovatky,
přeložky silnic apod. Koridor pro VPS dopravní či technické infrastruktury však nemůže být v
územním plánu vymezen tak, aby zahrnoval všechny vedlejší stavby jako např. přeložky
účelových komunikací a inženýrských sítí vyvolané hlavní stavbou.
Za plně postačující míře podrobnosti územního plánu lze považovat popis, ve kterém bude v
územním plánu u VPS například pro dopravní infrastrukturu uvedeno, že se jedná o stavbu
přeložky silnice I/XY včetně vedlejších staveb.
To znamená, že takto vymezená VPS zahrnuje hlavní stavbu a vedlejší stavby, do kterých náleží
např. součásti a příslušenství dálnice, silnice nebo místní komunikace ve smyslu zákona o
pozemních komunikacích a také vyvolané stavby, jako např. přeložky inženýrských sítí a
komunikací, bez nichž by nebylo možné stavbu dopravní infrastruktury realizovat a řádně
užívat pro stanovený účel. S ohledem na tuto specifikaci a míru možné podrobnosti řešení
v ÚP, nelze jako součást koridoru pro komunikaci začlenit i její ochranné pásmo, které je
vázáno již na konkrétní stavbu. Jednalo by se pak o míru podrobnosti řešení, která již
nepřísluší ÚP, jak bylo výše uvedeno.
Ad. 5.:
Uvedená formulace vychází z jejího vymezení v platných ZÚR JMK. Dle dostupných
investičních podkladů k záměru budoucí realizace D52 je zjevné, že celá stavba je rozdělena do
jednotlivých úseků. Pak logicky i návazné a související stavby musí být rozděleny do úseků.
V tomto smyslu nelze považovat uvedenou formulaci za nesrozumitelnou.
Ad. 6.:
Dle ust. § 43 odst. 6 stavebního zákona a § 13 odst. 1 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti ve znění vyhlášek č. 458/2012 Sb. a č. 13/2018 Sb., je odůvodnění územního
plánu, je jeho nedílnou částí. Obdobně je tomu i ZÚR JMK.
Vypořádání připomínek je tedy při posuzování ZÚR JMK závazné.
Ad. 7.:
Viz odůvodnění k bodu Ad. 4.
Ad. 8.:
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Napadaná formulace vychází ze závazného znění ZÚR JMK. V kontextu ÚP však lze toto znění
v přiměřeném rozsahu upravit. Současně viz odůvodnění k bodu Ad. 4.
Ad. 9.:
Napadaná formulace vychází ze závazného znění ZÚR JMK. Dle dostupných investičních
podkladů k záměru budoucí realizace D52 je zjevné, že celá stavba je rozdělena do jednotlivých
úseků. Pak logicky i návazné a související stavby musí být rozděleny do úseků. V tomto
smyslu nelze považovat uvedenou formulaci za nesrozumitelnou.
V kontextu ÚP však lze toto znění v přiměřeném rozsahu upravit.
Ad. 10.:
Skutečnost, že řešený koridor K-DS04 je dle ZÚR JMK součástí sítě TEN-T je dlouhodobě
veřejně známým faktem, který je rovněž uveden i v ZÚR JMK. V tomto případě se bezpochyby
nejedná o žádné zamlčování.
Jak podatelé správně uvádějí, je informace, že se v případě D52 jedná o dílčí část sítě „TEN-T
Core.“ v návrhu ÚP uvedena. Je zcela na místě souhlasit také s tím, že se jedná o důležitou
transevropskou dopravní spojnici. Není důvod konstatovat, že by nadregionální význam dané
komunikace byl v návrhu ÚP jakkoliv popírán. Podatelé připomínky uvádí, že dle jejich názoru
informace o důležitosti D52 jako transevropského dopravního koridoru byly „zatajeny“ a
nejsou řádně zhodnoceny v SEA vyhodnocení.
Pořizovatel se s tímto tvrzením neztotožňuje a dospěl k závěru, že význam komunikace nebyl a
není nikterak zamlčován, přičemž se odráží mj. také v doposud zpracovaných podkladech
záměru D52 (resp. koridoru pro její vedení), včetně vyhodnocení v rámci SEA vyhodnocení ZÚR
JMK a projektové EIA (viz výše – reakce k připomínce č. 2).
Ad. 11.:
Dílčí připomínka uvádí, že SEA vyhodnocení návrhu ÚP neobsahuje dostatečné vyhodnocení
vlivů budoucího vedení D52 a její doprovodné komunikace z hlediska hluku.
Lze odkázat na naše vyjádření k dílčí připomínce č. 2. Nelze než opětovně konstatovat, že
záměr stěžejní dopravní tepny daného území – tj. D52 (původně R52) - byl podroben procesu
vyhodnocení projektovou EIA; přičemž k variantě, která se odráží ve vymezení koridorů pro
dopravní infrastrukturu v návrhu ÚP, bylo MŽP vydáno souhlasné stanovisko EIA a Závazné
stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které
zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Stanovisko EIA přitom
obsahuje rozsáhlý soubor podmínek, mj. také za účelem minimalizace negativních dopadů
záměru z hlediska hluku; přičemž tyto podmínky musí být ve všech fázích přípravy záměru
respektovány.
Také v SEA vyhodnocení platných ZÚR JMK je záměr realizace D52 (resp. vymezení
potřebných koridorů) označen za definovaných opatření z hlediska životního prostředí a
veřejného zdraví jako akceptovatelný.
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Dále při vyhodnocení připomínky byl vzat v potaz fakt, že Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS“), jako věcně a místně příslušný
správní úřad podle 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“) předložený návrh ÚP posoudila a pod č. j. KHSJM 31334/2017/BV/HOK ze dne
07.06.2017 k němu uplatnila souhlas a nevznesla k němu žádné připomínky.
S tvrzením o nedostatečném vyhodnocení vymezení koridorů stěžejní dopravní infrastruktury v
podrobnosti ÚP tedy nelze souhlasit.
Ad. 12.:
Dílčí připomínka uvádí, že SEA vyhodnocení návrhu ÚP neobsahuje dostatečné vyhodnocení
vlivů budoucího vedení D52 a její doprovodné komunikace z hlediska emisí do ovzduší
(prašnosti).
S tímto tvrzením se pořizovatel neztotožňuje a odkazuje na své vyjádření k dílčí připomínce č.
11, které lze obdobně uplatnit i na dílčí připomínku č. 12 (včetně odkazu na stanovisko KHS).
Nad rámec již uvedeného pořizovatel konstatuje, že vyhodnocení vlivů na ovzduší je v SEA
vyhodnocení uvedeno v relevantních kapitolách (kap. 4.3 „Ovzduší a klima“, 6.1.8 „Vlivy na
ovzduší“) v odpovídající podrobnosti.
Ad. 13.:
V územním plánu nelze zpětně vymezit návrhovou plochu, či koridor pro již existující stavby,
které měly pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení a jsou řádně zkolaudovány.
V ZÚR JMK je uvedený úsek veden jako stav. Jako stav je tento úsek tedy veden i v návrhu
projednávaného ÚP.
Ad. 14.:
Zjevná chyba v psaní byla opravena sdělením dle ust. §70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, které bylo řádně vyvěšeno na úřední desce.

9. Vyhodnocení dle ust. §53 odst.1 stavebního zákona uplatněných
stanovisek, připomínek a námitek k Návrhu ÚP Pohořelice v řízení o
územním plánu dle ust. §52 stavebního zákona
9.1. Přehled stanovisek dotčených orgánů
9.1.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
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Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (OÚPSŘ)
obdržel dne 03.10.2019 oznámení o zahájení řízení a o konání veřejného projednání o „Návrhu
územního plánu (ÚP) Pohořelice “ ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Veřejné projednání se
konalo dne 04.11.2019 v kongresovém sále MěÚ Pohořelice. V předmětné věci bylo předpokládáno
vydání koordinovaného stanoviska ze strany krajského úřadu.
Dle § 4 odst. 7 stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-li
požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu částečně nesouhlasného
stanoviska odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení vodního a
lesního hospodářství s návrhem ÚP však OÚPSŘ nemůže za krajský úřad k „Návrhu ÚP Pohořelice“
vydat koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona.
Stanoviska příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu proto obdržíte jednotlivě.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek. Vzato na vědomí.
9.1.2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601
82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně
příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
uplatnil v rámci koordinovaného dokumentu č. j. JMK 109305/2015 ze dne 17.09.2015 k návrhu
zadání územního plánu Pohořelice stanoviskem z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Pohořelice (dále jen „návrh ÚP“) na životní prostředí (dále
jen „SEA vyhodnocení“).
V postupu dle ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) uplatnil OŽP v rámci koordinovaného dokumentu č. j. JMK 77451/2017 ze dne
30.05.2017 z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o ochraně ZPF) dílčí nesouhlasné stanovisko k návrhové ploše Z20 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou (18,1341 ha) a souhlasné stanovisko ke zbývajícím plochám předloženého
návrhu ÚP. V případě návrhových ploch Z10, Z11, N05, N06, N15 v k. ú. Smolín bylo souhlasné
stanovisko uplatněno za výslovné podmínky uvedené v odůvodnění daného stanoviska.
V rámci následného řízení o dohodě č. I byl pořizovatelem předložen upravený Návrh územního plánu
Pohořelice, ve kterém byla předmětná plocha Z20 VS předložena redukovaná. Na základě projednání
s MŽP bylo k redukované ploše Z20 VS OŽP uplatněno nesouhlasné stanovisko pod č. j. JMK
146938/2016 ze dne 11.10.2017.
Dne 22.12.2017 obdržel OŽP v pořadí II. žádost o dohodu k upravenému Návrhu územního plánu
Pohořelice, ve kterém byla plocha Z20 VS předložena opětovně v redukovaném rozsahu rozsahu (tj.
9,6463 ha), avšak nově s návrhem kompenzace v podobě zrušení některých stávajících
zastavitelných ploch:
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- Z32 SOm, smíšená obytná - venkovská, výměra 2,3758 ha, I. třída ochrany,
- Z33 NVp, vodní a vodohospodářská - protipovodňová opatření, výměra 0,3842 ha, I. třída ochrany,
- Z34 VS, výroba a skladování, výměra 2,4991 ha, I. třída ochrany.
OŽP v souladu s metodickým vedením opětovně požádal MŽP o stanovisko a v souladu s ním uplatnil
opětovně nesouhlasné stanovisko pod č. j. JMK 12885/2018 ze dne 22.01.2018 k upravené návrhové
ploše Z20 Návrhu územního plánu Pohořelice.
Dne 04.01.2019 obdržel OŽP v pořadí III. žádost o dohodu k upravenému Návrhu územního plánu
Pohořelice (č. j. žadatele: MUPO-170/2019/SU/BRP, ze dne 03.01.2019, evidována pod č. j. JMK
1575/2019) a dne 29.01.2019 další návrh úpravy dohody k návrhu ÚP (č. j. žadatele: MUPO4373/2019/SU/BRP, ze dne 28.01.2019, evidována pod č. j. JMK 14375/2019). Na základě poslední
uvedené žádosti orgán ochrany ZPF krajského úřadu uplatnil stanoviskem č. j. JMK 32622/2018 ze
dne 26.02.2019 svůj souhlas.
Následně OŽP vydal pod č. j. JMK 58260/2019 ze dne 18.04.2019 stanovisko k vyhodnocení vlivu
návrhu ÚP na životní prostředí (tzv. SEA stanovisko).
Dne 10.10.2019 obdržel OŽP formou interního sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje výzvu k uplatnění stanoviska k návrhu ÚP předkládanému k
veřejnému projednání dle § 52 odst. 3 stavebního zákona. Neboť je navrhováno poměrně velké
množství dílčích změn, je součástí podkladů návrhu ÚP předloženého k veřejnému projednání také
aktualizované SEA vyhodnocení (odpovědný řešitel RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a Mgr. Eva
Zahradníková, Ekogroup Czech s.r.o., 09/2019), obsahující vyhodnocení změn řešení návrhu ÚP po
společném jednání.
Seznam změn řešení po společném jednání je uveden v textové části odůvodnění návrhu ÚP v
kapitole „II.20. REKAPITULACE ZMĚN…“ (od str. 160).
Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad
podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k částem
řešení Návrhu ÚP Pohořelice, které byly od společného jednání změněny, následující stanoviska:
1.) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF v
souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu územního
plánu Pohořelice“ se změnami zapracovanými po společném jednání.
V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na stanovisko uplatněné v rámci
společného jednání a stanovisko k úpravě č. III předmětného návrhu územního plánu (č. j. JMK
32622/2018 ze dne 26.02.2019) dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, že předložené
změny nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona o
ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat.
Ing. Petr Krejzek, Ph.D., kl. 2638
2.) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
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OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného
zákona uplatňuje stanovisko k „Návrhu územního plánu Pohořelice“, které byly od společného jednání
změněny, v tom smyslu, že k nim nemá žádné připomínky.
Ing. Marek Krchňavý, kl. 4320
3.) Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že uplatňuje stanovisko k „Návrhu
územního plánu Pohořelice“, k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v tom
smyslu, že k nim nemá žádné připomínky.
Ing. Bc. Hana Vaculíková, kl. 2641
4.) Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako příslušný orgán státní správy lesů nemá připomínky.
Ing. Jiří Holuša, kl.1587
5.) Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon): OŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §
107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, k předloženému „Návrhu územního plánu Pohořelice“ má následující připomínky:
Dne 22.12.2015 byl Ministerstvem životního prostředí vydán opatřením obecné povahy ze dne
22.12.2015, č.j.: 990992/ENV/15 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (dále jen Plán),
schválený usnesením vlády ČR ze dne 21.12.2015, č. 1082, jehož součástí jsou stanovené cíle a
souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik, které tvoří jeho závaznou část. Konkrétně v Plánu je
uvedeno následující: „cíl 1: Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v nepřijatelném
riziku. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo: • Zohledněním principů povodňové prevence v územně
plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí a při správních řízeních, zejména nevytvářením nových ploch v
nepřijatelném riziku, nezvyšováním hodnoty majetku v plochách v nepřijatelném riziku a případně
změnou užívání území, vedoucí ke snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku. Postupné realizace
konkrétních opatření pro snížení rozlivů v zastavěných území obcí, při využití navrhovaných opatření z
plánů oblastí povodí, krajských koncepcí povodňové ochrany a ostatních dostupných materiálů.“
Protože město Pohořelice leží v tzv. Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, vztahuje
se na tuto oblast Plán a opatření z něho vyplývající, a to z důvodu, který je uveden výše. Z těchto
důvodů nesouhlasíme s předloženým „Návrhem územního plánu Pohořelice“ a požadujeme
komplexní zapracování těchto limitů do návrhu územního plánu města Pohořelice. Upozorňujeme, že
řada změn se nachází v místech s povodňovým ohrožením 4 – kategorie vysoká, ve které se nemá
povolovat ani rozšiřovat stávající zástavba. Přijatelné možné funkční využití zástavby je zeleň. Dále
požadujeme zakreslení map povodňového rizika a povodňového ohrožení do grafické části návrhu
územního plánu. Upozorňujeme, že na území města Pohořelice se nachází vyhlášené záplavové
území vodního toku Jihlava včetně stanovené aktivní zóny. V tomto záplavovém území je možné
navrhovat a realizovat stavby pouze se souhlasem vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona. V
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tomto záplavovém území považujeme za zcela nevhodné umísťování staveb rodinného bydlení,
staveb skladů látek ohrožujících kvalitu vod, čerpacích stanic pohonných hmot atp. K ostatním
stavbám lze vydat souhlas vodoprávního úřadu po zvážení, zda stavba nebude negativně ovlivňovat
průtok vody, její kvalitu nebo zhoršovat odtokové poměry. Ve vyhlášené aktivní zóně tohoto
záplavového území pak platí omezení vyplývající z § 67 vodního zákona. Z tohoto důvodu
nesouhlasíme s výstavbou v aktivní zóně s výjimkou staveb vyplývající z ustanovení § 67 vodního
zákona.
Ing. Jan Haleš, kl.2696
6.) Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona nemá k částem řešení
návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, připomínky.
Ze závěrů doloženého aktualizovaného SEA vyhodnocení (verze 09/2019) vyplývá, že úpravy
provedené v návrhu ÚP po společném jednání nemají vliv na závěry a doporučení původního SEA
vyhodnocení; současně OŽP po prověření předložených podkladů shledal, že jeho požadavky
uplatněné v rámci SEA stanoviska jsou v návrhu ÚP zapracovány.
Mgr. Mirek Smetana, kl. 2636
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k předloženému návrhu ÚP připomínky.
Stanovisko pořizovatele:
Mimo stanoviska z hlediska zákona 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), je stanovisko souhlasné bez
připomínek.
Stanovisko z hlediska vodního zákona obsahuje požadavky na rámec stanoviska uplatněného
ve společném jednání dle ust. §50 stavebního zákona.
Na základě telefonické konzultace s ing. Halešem dle 11.11.2019 bylo sděleno, že pro změnu
stanoviska požaduje KÚ JMK OŽP vyjádření společnosti povodí Moravy s.p. o tom, že dotčené
území bude na základě dokončených protipovodňových opatření vyjmuto z aktivní zóny
záplavového území a rizikové oblasti.
O nové stanovisko bylo požádáno dne 17.12.2019. K žádosti byly doloženy podklady z Povodí
Moravy s.p., s vyznačením hranic nového záplavového území Q100, aktivní zóny a mapy
rizikových oblastí. Souhlasné stanovisko z hlediska zákona 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) viz. Bod
9.1.7.
9.1.2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán ve věci
řešení silnic II. a III. třídy uplatňuje za použití ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a podle ustanovení
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen
zákon o PK), v řízení dle ustanovení § 52 stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly
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od společného jednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění
následujícího požadavku:
1. V návrhu ÚP bude na silnici II/416 zredukován návrh zastavitelných ploch (Z90 a Z91) pro umístění
dvou nových silničních křižovatek na řešení s umístěním jedné silniční křižovatky.
Odůvodnění
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK 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. V upraveném návrhu ÚP byly vymezeny nové zastavitelné plochy pro umístění dvou nových
křižovatek na silnici II/416 (Z90 a Z93) a nové zastavitelné plochy (Z91 a Z92) pro úpravu stávajících
křižovatek na silnici II/416. Návrh zastavitelných ploch Z90 a Z91 pro vyvinutí dvou za sebou
navazujících křižovatek na silnici II/416 vedené ve volné krajině není v souladu s požadavkem na
nejmenší dovolenou vzdálenost křižovatek dle ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic. Dle příslušné
ČSN 736101 se křižovatky na směrově nerozdělné silnici II. třídy navrhují ve vzdálenosti minimálně
0,5 km, přičemž navržené zastavitelné plochy Z90 a Z91 jsou na silnici II/416 vymezeny ve
vzdálenosti cca 200 m. Vymezení zastavitelné plochy Z91 pro úpravu stávající křižovatky na silnici
II/416 pro zajištění dopravní obsluhy rozvojových ploch Z88, Z89 a Z44 prostřednictvím koridoru
veřejného prostranství Z95 je navrženo vhodně do prostoru stávající stykové křižovatky na silnici
II/416. Vymezení zastavitelné plochy Z90 pro novou silniční křižovatku na silnici II/416 pro umožnění
dopravní obsluhy rozvojové plochy Z43 a zaokruhování sítě obslužných komunikací na silniční síť je
navrženo vzhledem k návrhové ploše Z91 nenormově. Vymezení návrhové plochy Z90 pro umístění
nové křižovatky na silnici II/416 v navržené vzdálenosti od návrhu zastavitelné plochy Z91 je
nevhodné rovněž s ohledem na vymezenou územní rezervu R-D02 pro vyvinutí nové silnice pro
vyvedení tranzitní dopravy směřující do města od silnice I/53 a generované v místní průmyslové zóně
z města Pohořelice směrem na sever. Tato silnice není Jihomoravským krajem jako vlastníkem silnic
II. a III. třídy na území kraje v koncepci rozvoje silniční sítě sledována, a proto k ní neexistuje žádná
podpůrná dokumentace. Koridor územní rezervy R-D02 pro možné vyvinutí nové silnice je sledován
městem Pohořelice v návrhu územního plánu a v územně plánovacích podkladech města Pohořelice
(ÚAP ORP Pohořelice). S ohledem na stávající vzdálenost 0,9 km mezi stávajícími křižovatkami na
silnici II/416 ve volné krajině v úseku od silnice I/53 do města Pohořelice je vymezování dalších
nových křižovatek omezeno uvedenou ČSN 736101, přičemž nelze v území opomenout další
požadavky na silniční připojení.
KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu, ovšem pouze při respektování požadavků
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.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisku je vyhověno. Požadovaná úprava bude provedena v rozsahu vypuštění křižovatky
Z90, na západním okraji města.
9.1.3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
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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, posoudil výše uvedenou dokumentaci, doručenou oznámením
č. j.: MUPO-52616/2019/SU/BRP ze dne 2. 10. 2019.
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko.
Odůvodnění:
z předmětného návrhu ÚP je zřejmé, že v období od společného jednání nedošlo k rozhodným
změnám, které by vyžadovaly přehodnocení požadavků ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem HZS
JmK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
9.1.4. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako dotčený orgán podle
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) souhlasné stanovisko k řízení o vydání Územního plánu Pohořelice dle § 52
stavebního zákona.
Odůvodnění:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako dotčený orgán při pořízení
územního plánu vyhodnotil předložený Územní plán Pohořelic ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a stanovil dříve podmínku souhlasu s
územním plánem, kterou uvedl již ve stanovisku čj. SBS 13421/2017/OBÚ-01/1, ze dne 2. 5. 2017, a
to vzhledem ke stanovenému dobývacímu prostoru Žabčice, ev.č. 7 1083, v katastrálním území
Smolín s požadavkem, aby orgán územního plánování v souladu s ustanovením § 15 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
vyznačil a plně respektoval hranice výše uvedeného dobývacího prostoru v územně plánovací
dokumentaci. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
9.1.4. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného
bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, uplatňujeme k návrhu Územního plánu Pohořelice následující stanovisko:
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S návrhem ÚP Pohořelice souhlasíme za podmínky opravy zákresu dobývacího prostoru a
schváleného prognózního zdroje nevyhrazených nerostů, opravy čísla chráněného ložiskového území
Žabčice, doplnění popisu ložiska Žabčice - Přibice a vypuštění ložiska Jižně od ložiska Pohořelice Smolín v Koordinačním výkrese, a za podmínky postupu dle § 18 a 19 horního zákona v případě
realizace územní rezervy- přeložky silnice II/416.
ODŮVODNĚNÍ
Do severovýchodní části řešeného území zasahují dobývací prostor č. 71083 Žabčice, výhradní
ložiska živcových surovin a štěrkopísku č. 3010900 Hrušovany u Brna a č. 3262400 Smolin - Žabčice,
chráněná ložisková území (CHLÚ) č. 01090101 Smolin, č. 01090102 Žabčice a č. 26240000 Smolin,
schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů - živcových surovin č. 9360000 Medlov - Smolín,
ložiska nevyhrazených nerostů - štěrkopísků č. 3255700 Medlov - Smolín, č. 3262401 Smolin Žabčice, č. 5235800 Pohořelice - Smolin 3 a č. 3255800 Žabčice - Přibice a schválený prognózní zdroj
nevyhrazených nerostů - štěrkopísků č. 9324200.
Vranovice. Územní ptán dobývací prostor, ložiska, CHLÚ i prognózní zdroje respektuje v tom, že do
těchto prostorů nenavrhuje žádné zastavitelné plochy, naopak v prostoru výhradního ložiska Smolin Žabčice je navržena plocha těžby nerostů Z09. V severní části dobývacího prostoru a výhradního
ložiska Hrušovany u Brna je na ploše N01 navržena zemědělská rekultivace pískového lomu, v ložisku
nevyhrazeného nerostu Pohořelice ~ Smolin Je navržena lesní rekultivace pískového lomu. Tyto
záměry ovšem budou moci být realizovány až po vytěžení těchto lomu. Dále prochází výhradním
ložiskem Hrušovany u Brna, CHLÚ Smolin, CHLÚ Žabčice, schváleným prognózním zdrojem a
ložiskem Medlov - Smolin koridor pro územní rezervu R-RDS24 pro možnou budoucí přeložku silnice
II/416. Zde upozorňujeme, v případě realizace stavby, na nutnost postupu dle § 18 a 19 horního
zákona při stavebním řízeni.
Upozorňujeme ovšem na chybné čisto CHLÚ Žabčice, nepřesný zákres dobývacího prostoru
(pokračuje východním směrem za hranice správního území města) a schváleného prognózního zdroje
nevyhrazených nerostů (v řešeném území je výrazně menší), chybějící popis ložiska Žabčice - Přibice
a nadbytečný zákres ložiska jižně od ložiska Pohořelice - Smolín v koordinačním výkrese - prosíme
opravit.
K střetům prvku územního systému ekologické stability (ÚSES) s dobývacím prostorem a s výhradním
ložiskem uvádíme, že pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů a ložisek nerostných surovin se
vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou překážkou využívání ložisek nerostů
takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek nerostů a funkce ÚSES při
probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. Plochy po těžbě
nerostných surovin v území určeném pro vybudování ÚSES je nezbytné rekultivovat prioritně v
souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Průzkumné území pro ropu a zemní plyn č. 04008 Svahy Českého masivu, pokrývající převážnou
většinu řešeného území {kromě jižní části) ani plochy ostatního prognózního zdroje štěrkopísků č.
9112500 Nová Ves u Pohořelic, vymezené jižně a jihozápadně od města, nejsou limity využití území.
Stanovisko pořizovatele:
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Rozsah úpravy bude proveden dle platných podkladů z evidence dobývacích prostorů a
ložisek.
9.1.4. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,

odbor ochrany územních zájmů,

Tychonova, 160 01 Praha
Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona
stanovisko,
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
I. souhlasí s částmi řešení, které byly od společného jednání změněny. Navržené změny nejsou v
rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
II. uplatňuje připomínku
Na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb. v roce 2018 došlo ke sloučení některých jevů ÚAP.
Žádáme o změnu označení jevů 102 (vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách) a
103 (ochranné pásmo radiolokačního zařízení) na jev 102a v Odůvodnění, kapitole II.5. Soulad s
požadavky zvláštních právních předpisů - Obrana státu (str. 20) v souladu s novelou vyhlášky č.
500/2006 Sb.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany
ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice
dotčeného orgánu.
Ad I - Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany u částí řešení, které byly od společného jednání
změněny, neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, souhlasí s
předloženou ÚPD.
Ad II - Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu
změny označení jevu vymezeného území MO - ochranného pásma radiolokačního zařízení v souladu
s tímto stanoviskem. Jedná se o změnu, která neovlivní koncepci předložené ÚPD. Veškeré
požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti
státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území.
Stanovisko pořizovatele:
Úprava požadovaná ve stanovisku bude v dokumentaci čistopisu ÚP zohledněna.
9.1.5.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor programového financování a statistiky, Na

Poříčním právu 1, 128 01 Praha
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Oznámením čj. MUPO-52616/2019/SU/BRP ze dne 19.8.2019 jste informovali v souladu s ust. §37
odst.5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stevební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o možnosti podat vyjádření k oznámení o vydání Územního plánu Pohořelice.
Ministerstvo vydává dle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se svojí působností následující vyjádření:
K tomuto oznámení nemáme připomínek.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
9.1.6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00
Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako
dotčený orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle ustanovení § 82 odst.
2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také
„stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), k územnímu plánu Pohořelice vydává
s t a n o v i s k o:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně souhlasí s územním plánem
Pohořelice.
Odůvodnění
KHS Jmk bylo dne 19.4.2017 doručeno oznámení pořizovatele územního plánu Pohořelice, tj. MěÚ
Pohořelice, oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu Pohořelice. Současně byly
dotčené orgány vyzvány k uplatnění svých stanovisek.
Zpracovatelem návrhu územního plánu je společnost AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627
00 Brno, září 2019. Součástí návrhu je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, zpracovatel Ing.
arch. Milan Hučík, AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 183/29a, 627 00 Brno (09/2019). Dalším
podkladem je SEA, zpracovatelem je RNDr. Marek Banaš, Ph.D. – Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52,
783 16 Dolany (září 2019).
KHSJM vydala k návrhu ÚP Pohořelice souhlasné stanovisko pod č.j. KHSJM 31334/2017/BV/HOK,
S-KHSJM 00763/2017 ze dne 7.6.2017.
Soulad s Politikou územního rozvoje ČR
Území města Pohořelice je součástí koridoru a plochy dopravy republikového významu – koridoru
dálnice D52 (v PÚR označen R52). Řešené území neleží v trase koridorů vysokorychlostních tratí,
koridorů vodní dopravy apod.
ÚP Pohořelice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, není v rozporu s požadavky
vyplývajícími z polohy rozvojové oblasti a v trase koridoru D52.
Návrh územního plánu obsahuje:
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Návrh ploch obytných: BX Plochy bydlení, BR Plochy bydlení – v rodinných domech, BD Plochy
bydlení v bytových domech.
Návrh ploch občanského vybavení: OV Plochy občanského vybavení, OK Plochy občanského
vybavení – komerční zařízení, OT Plochy občanského vybavení – sport, OZ Plochy občanského
vybavení – hřbitovy.
Návrh ploch smíšených obytných: SOm Plochy smíšené obytné – městské (Z13, Z32, P04, Z60, Z61,
P02, P05), Sov Plochy smíšené obytné – venkovské (Z21, Z41, Z65, Z83).
Návrh ploch výroby a skladování: VS Plochy výroby a skladování (Z07, Z14, Z17, Z20, Z22, Z34, Z54,
Z63, Z68, Z70, Z84), VD Plochy výroby a skladování – výroba drobná (Z01, Z19, Z57, Z58), VL Plochy
výroby a skladování – výroba lesnictví a rybářství, VSl Plochy výroby a skladování – výroba lehká
(P01).
Plochy smíšené výrobní Sv (Z15).
Návrh ploch rekreace: RI Plochy rekreace – rekreace individuální, RP Plochy rekreace na plochách
přírodního charakteru.
Návrh ploch veřejných prostranství: UP místní účelové komunikace a veřejná prostranství, veřených
prostranství (Z02, Z04, Z12, Z16, Z35, Z48, Z53), UZ veřejné (parkové) zeleně (N08, N16).
Návrh plochy dopravní infrastruktury: DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, DZ Plochy
dopravní infrastruktury – drážní doprava, DP Plochy dopravní infrastruktury – parkoviště, DG Plochy
dopravní infrastruktury – garáže, DU Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace.
Dále plochy technické infrastruktury TI, plochy těžby nerostů NT, koridory pro umístění dopravní a
technické infrastruktury a protizáplavových a protipovodňových opatření.
V ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní
studií jako podmínky pro rozhodování. Jde o lokality: bydlení (Z08, Z39, Z43, Z44, Z47, Z62),
občanské vybavení (Z55), plochy smíšené výrobní (Z15), plochy výroby a skladování (Z17, Z20).
ÚP neobsahuje vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu.
Územní plán stanovuje v kapitole I.C. pro zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn, pořadí
změn využití území (etapizace).
Dokumentace obsahuje konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých ploch. Jsou stanoveny podmínky
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, včetně podmínek prostorového uspořádání zástavby
(I.F.2.).
Zpracovatel SEA v závěru konstatuje, že předložený návrh ÚP Pohořelice je při dodržení doporučení
uvedených v tomto vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný.
Po posouzení Územního plánu Pohořelice (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.
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Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
9.1.7. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám.
3/5, 601 82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, k Vaší žádosti o vyjádření k
oznámení o zahájení řízení a o konání veřejného projednání „Návrhu územního plánu (ÚP)
Pohořelice“ sděluje, že v daném případě neuplatňuje stanovisko.
Odůvodnění
Kulturní hodnoty nacházející se na území řešeném „Návrhem územního plánu Pohořelice“ nepatří
podle ustanovení §28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, do kompetence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a
památkové péče.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko je bez podmínek, vzato na vědomí.
9.1.8. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601
82 Brno
K „Návrhu územního plánu Pohořelice“ (dále také je „návrh ÚP“) uplatnil Krajský úřad Jihomoravského
kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) v rámci veřejného projednání dle ust. § 52 odst. 3
stavebního zákona své stanovisko v rámci koordinovaného dokumentu č. j. JMK 158910/2019 ze dne
07.11.2019. Ve stanovisku OŽP uplatnil nesouhlasné stanovisko k „Návrhu územního plánu
Pohořelice“ z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon).
Dne 18.12.2019 obdržel OŽP žádost Městského úřadu Pohořelice, odboru územního plánování a
stavebního úřadu (dále jen „pořizovatel“) o doplnění shora citovaného stanoviska k „Návrhu územního
plánu Pohořelice“ v bodě 5. tohoto stanoviska.
Přílohami žádosti byly doloženy výkresy „AKTUALIZACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ TOKU JIHLAVY PO
VÝSTAVBĚ PPO POHOŘELICE“ (Povodí Moravy, s.p., 08/2019).
Na základě výše uvedeného OŽP posoudil předložený upravený „Návrh územního plánu Pohořelice“ z
hlediska možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí a doplňuje své stanovisko č. j. JMK
158910/2019 ze dne 07.11.2019, v bodě 5., takto:
5.) Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):
OŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve
znění pozdějších předpisů a dle ust. § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona k předloženému „Návrhu
územního plánu Pohořelice“ nemá připomínky
Ing. Jan Haleš, kl. 2696
V ostatních částech zůstává stanovisko OŽP č. j. JMK 158910/2019 ze dne 07.11.2019, v platnosti.
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Nevyjádřily se orgány:
MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice – odbor životního prostředí a zemědělství
- kultura a památková péče
- odbor dopravy a silničního hospodářství
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
Státní pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 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 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
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajské středisko Brno, Kotlářská 51, 602 00 Brno

9.2. Přehled vyjádření organizací přítomných v území – oprávněný
investor
9.2.1. 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
ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů zahájení řízení "o vydání Územního plánu Pohořelice” (dále jen ÚP Pohořelice).
K návrhu zadání ÚP Pohořelice bylo vydáno vyjádření ze dne 8.9.2015 pod č.j. VYJ-2015-700-001424
(viz příloha č. 1). Toto vyjádření je stále v platnosti a je potřeba se řídit podmínkami v něm uvedených.
K ÚP Pohořelice vydává společnost Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. (dále jen VaK Břeclav
а. s.) následující požadavky:
1. Vodovodní a kanalizační síť v k.ú. Pohořelice, Smolín a Nová Ves je ve vlastnictví nebo
provozování společnosti VaK Břeclav, a.s. V zájmovém území se nachází vodovodní a kanalizační síť
i jiných správců.
2. Pro zpracování návrhu územního plánu je nutno použít aktuální podklady vlastníků sítí vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu.
3. Nové vodovodní řady je nutno situovat do veřejně přístupných ploch a při návrhu vodovodních řadů
hledat možnosti jejich zaokruhování.
4. Srážkové vody není možno vypouštět do oddílné splaškové kanalizace, budou řešeny na místě
spadu - vsak anebo retence a následné využití na zalévání zeleně, splachování WC.
5. V záplavovém území požadujeme vyvedení kanalizačních šachet nad Q100 + 30 cm.
б. Při situování staveb v blízkosti vodovodních a kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu je nutno
respektovat trasy těchto sítí včetně jejich ochranných pásem. Rozsah ochranných pásem je stanoven
v §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
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7. Upozorňujeme, že v řešeném území se nachází ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Nová
Ves (viz příloha č. 2)
• Ochranné pásmo bylo stanoveno rozhodnutím Městského úřadu Pohořelice, OŽP č.j. vod. 135/04231.2/SI ze dne 2.3.2004. Vlastníkem a provozovatelem vodního zdroje Nová Ves je společnost
Vodovody a Kanalizace Břeclav, a.s.
• V případě realizace stavebních činností prováděných v ochranném pásmu vodního zdroje stanovuje
společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. následující podmínky:
- před zahájením staveb požadujeme předložit havarijní plán prováděných činností
- na základě zhodnocení činností, které budou probíhat v ochranném pásmu, budou dopřesněny
podmínky, za jakých bude možné tyto činnosti v ochranném pásmu provádět
- termín zahájení prací v ochranném pásmu vodního zdroje bude společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s. písemně oznámen min. 14 dnů před zahájením prací
- v průběhu realizace nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod v zájmovém území.
Dopravní prostředky a používané speciální mechanismy musí být v dobrém technickém stavu.
Případné opravy, údržba či doplňování paliv a maziv, parkování vozidel a stavebních mechanismů
nesmí být prováděno v ochranném pásmu vodního zdroje.
- společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. bude v průběhu prací informována o událostech,
které by mohly negativně ovlivnit funkce vodárenských zařízení či množství a kvalitu jímaných
podzemních vod
- realizací záměru nesmí být ohroženo ani omezeno užívání a provozování vodárenských objektů v
zájmovém území
8. V navazujícím řízení hydrostatickým výpočtem detailně prověřit tlakové a průtokové poměry na
vodovodní síti s ohledem na vyčleněná území navržená k zástavbě.
9. Dále je potřeba s ohledem na vyčleněná území navržená k zástavbě a s tím související navýšení
množství odpadních vod odváděných veřejnou oddílnou splaškovou kanalizací posoudit kapacitu
stávajících ČS směrem na ČOV Pohořelice. Na základě posouzení musí být navržena technická
řešení.
Stanovisko pořizovatele:
Ad. 1. – bereme na vědomí.
Ad. 2. – při zpracování ÚP byly využity podklady poskytnuté v rámci aktualizace ÚAP
jednotlivými správci technické infrastruktury, vč. VaK.
Ad. 3. - v ÚP je stanovena základní koncepce technické infrastruktury. Přesný návrh polohy
jednotlivých sítí je obsahem až dokumentace pro územní řízení.
Ad. 4. – je respektováno. Konkrétní řešení je obsahem až dokumentace pro územní řízení.
Ad. 5. - Konkrétní řešení je obsahem až dokumentace pro územní řízení.
Ad. 6. - je respektováno. Konkrétní umístění staveb vůči ochrannému pásmu je obsahem až
dokumentace pro územní řízení.
Ad. 7. – ochranné pásmo je v dokumentaci ÚP respektováno a řádně vyznačeno. Podmínky
uvedené v dalších bodech vyjádření náleží pro územní řízení v jednotlivých případech a nejsou
již postižitelné v rozsahu dokumentace ÚP.
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9.3. Přehled vyhodnocení připomínek obcí
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky ze strany dotčených obcí.
Nevyjádřila se obec:
Město Pohořelice
Obec Ivaň
Obec Vlasatice
Obec Přibice
Obec Pasohlávky
Obec Branišovice
Obec Šumice
Obec Cvrčovice
Obec Odrovice
Obec Hrušovany u Brna
Obec Unkovice
Obec Žabčice
Městys Medlov

9.4. Přehled vypořádání uplatněných připomínek
V termínu pro možnost uplatnění připomínek a námitek k řízení o vydání Územního plánu Pohořelice
bylo uplatněno celkem 8 připomínek.
9.4.1. – Dne 30.07.2019 podala svoje připomínky paní Zoja Venclovská, Lužova 19, 613 00 Brno:
Dobrý den,
jsem majitelkou oplocené zahrady z parcel

483/8

655m2 orná půda

624/20 22m2 ostatní plocha
624/21 287m2 ostatní plocha
celková výměra

964m2

v KU Smolín 751090
a dle platného územního plánu se nenacházejí v zastavitelné ploše, která by umožňovala výstavbu
rekreačního objektu.
Žádám proto o takovou změnu územního plánu pro uvedené parcely, který by výstavbu rekreačního
objektu umožnil;
Stanovisko pořizovatele:
Podání bylo učiněno mimo stanovený termín pro podávání připomínek a námitek k řízení o
územním plánu. Vzhledem k tomu je považováno pouze za podnět k řešení.
Za současného stavu zpracování ÚP by zapracování nové zastavitelné plochy znamenalo
opakování procesu projednání s dotčenými orgány a veřejností, což by znamenalo odklad
vydání nového ÚP.
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Z hlediska veřejného zájmu doporučujeme řešit požadavek vlastníka pozemku v nejbližší
změně nového ÚP.
9.4.2. – Dne 25.09.2019 podal svoje připomínky pan Ing. et Ing. Jaroslav Chytil, Šumická 852,
691 23 Pohořelice:
Připomínka evidovaná pod č.j. MUPO – 51467/2019:
Na parcele 157/1 je nyní v územním plánu zastavěnost 75%. V novém návrhu územního plánu je
zastavěnost změněna na 50% zastavěnosti.
S tímto návrhem na 50% zastavěnosti nesouhlasíme, rádi bychom navrhli změnu na původních 75%
zastavěnosti z důvodů:
1. Na tomto pozemku je plánovaná výstavba bytového domu, kdy zastavěnost tvoří 75% a výšku
9,5m. S touto informací jsme se také rozhodovali, zda od města pozemek koupíme a zda se případná
výstavba vyplatí.
2. Zmenšením zastavěnosti na 50% by se budova natolik zmenšila, že by nebylo možné udělat rampu
pro sjezd vozidel do l.PP. Nemohli bychom na pozemku vytvořit parkovací místa, která jsou
podmínkou pro schválení výstavby.
Proto žádáme o přezkoumaní námi navrhovaných připomínek územního plánu a zachování na
pozemku 157/1 zastavěnost 75%, Ostatní body nového územního plánu, které se týkají výše
uvedeného pozemku, respektujeme.
Připomínka evidovaná pod č.j. MUPO – 51469/2019:
Rád bych navrhl dvě změny, které se týkají areálu bývalého statku v Nové Vsi u Pohořelic.
1. Parcela 441/1, k. ú. Nová Ves u Pohořelic
Rád bych tento pozemek sjednotil do oblasti VS (jako je např. parcela 440/2). Už v době, kdy jsem
tento pozemek koupil byl využíván k parkování vozidel a byl na něm navezen asfaltový recyklát.
Přes tento pozemek také vede kanalizační řad obce do sousední ČOV. Dále na tomto pozemku máme
i my novou kanalizační přípojku, která byla Stavebním úřadem v Pohořelicích schválena společně se
stavbou na tomto pozemku.
2. Parcela 3129 a 3126, k. ú. Nová Ves u Pohořelic
Také bych tento pozemek rád sjednotil s oblastí VS, jako je např. pozemek 448/1. Je využíván
podobně jako tento pozemek.
O ochranném pásmu pro výstavbu dálnice vím a respektuji ho.
Stanovisko pořizovatele:
Podání bylo učiněno mimo stanovený termín pro podávání připomínek a námitek k řízení o
územním plánu.
Vyhovuje částečně.
Pozemek p. č. 157/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou se nachází ve stabilizované ploše SOm –
plochy smíšené obytné městské, kde je koeficient zastavění stanoven pouze pro návrhové
plochy. Na stabilizované plochy se nevztahuje. Podané připomínce je tak vyhověno již
stávajícím řešení ÚP.
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Pozemek p. č. 441/1 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic se nachází mimo zastavěné území ve
stabilizované ploše NK – plochy zeleně – zeleň krajinná (nelesní). Záměrem uvedeným
v připomínce by tak došlo k vymezení nové zastavitelné plochy. Za současného stavu
zpracování ÚP by zapracování nové zastavitelné plochy znamenalo opakování procesu
projednání s dotčenými orgány a veřejností, což by znamenalo odklad vydání nového ÚP.
Doporučujeme řešit požadavek vlastníka pozemku v nejbližší změně nového ÚP.
Pozemky p. č. 3126 a 3129 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic jsou v ÚP, v rozsahu mimo vymezený
koridor K-DS04, zařazeny do zastavitelné plochy Z84 VS – plochy výroby a skladování.
Požadavku je tak vyhověno již stávajícím řešení ÚP.
9.4.3. Dne 11.11.2019 byly na podatelnu MěÚ Pohořelice doručeny připomínky spolku „Dolní
Dunajovice proti R52, z.s.“, IČO 22732543, Hlavní 130, 691 85 Dolní Dunajovice, doručovací
adresa: František Bařina, Hlavní 130, 691 85 Dolní Dunajovice.
Podané připomínky jsou obsahově i rozsahově zcela totožné s připomínkami spolků „Nebojsa“,
„PĚKNÝ JIH, z.s.“, „Za čisté a klidné Modřice, z.s.“ a „Nová Ves proti průtahu obcí a R52“.
Vyhodnocení těchto připomínek je proto uvedeno společně u bodu 9.4.7.
9.4.4. Dne 11.11.2019 byly na podatelnu MěÚ Pohořelice doručeny připomínky spolku
„Nebojsa“, IČO 26644479, adresa: č.p. 12, 692 01 Bavory.
Podané připomínky jsou obsahově i rozsahově zcela totožné s připomínkami spolků „Dolní Dunajovice
proti R52, z.s.“, „Nebojsa“, „PĚKNÝ JIH, z.s.“, „Za čisté a klidné Modřice, z.s.“ a „Nová Ves proti
průtahu obcí a R52“. Vyhodnocení těchto připomínek je proto uvedeno společně u bodu 9.4.7.
9.4.5. Dne 11.11.2019 byly na podatelnu MěÚ Pohořelice doručeny připomínky spolku „PĚKNÝ
JIH, z.s.“, IČO 22725351, Moravanská 159/86, 619 00 Brno, doručovací adresa: Ing. Oldřich
Holas, Moravanská 159/86, 691 00 Brno.
Podané připomínky jsou obsahově i rozsahově zcela totožné s připomínkami spolků „Dolní Dunajovice
proti R52, z.s.“, „Nebojsa“, „Za čisté a klidné Modřice, z.s.“ a „Nová Ves proti průtahu obcí a R52“.
Vyhodnocení těchto připomínek je proto uvedeno společně u bodu 9.4.7.
9.4.6. Dne 11.11.2019 byly na podatelnu MěÚ Pohořelice doručeny připomínky spolku „Za čisté
a klidné Modřice, z.s.“, IČO 22733248, U Hřiště 830, 664 42 Modřice.
Podané připomínky jsou obsahově i rozsahově zcela totožné s připomínkami spolků „Dolní Dunajovice
proti R52, z.s.“, „Nebojsa“, „PĚKNÝ JIH, z.s.“ a „Nová Ves proti průtahu obcí a R52“. Vyhodnocení
těchto připomínek je proto uvedeno společně u bodu 9.4.7.
9.4.7. Dne 11.11.2019 byly na podatelnu MěÚ Pohořelice doručeny připomínky spolku „Nová
Ves proti průtahu obcí a R52“, doručovací adresa: Nová Ves 138, 691 23 Pohořelice,
doručovací adresa Alena Veselá, Nová Ves 138, 691 23 Pohořelice.
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Podané připomínky jsou obsahově i rozsahově zcela totožné s připomínkami spolků „Dolní Dunajovice
proti R52, z.s.“, „Nebojsa“, „PĚKNÝ JIH, z.s.“ a „Za čisté a klidné Modřice, z.s.“. Vyhodnocení těchto
připomínek je proto uvedeno u tohoto bodu společně.
Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, zveřejnil veřejnou vyhlášku č.j.
MUPO-52673/2019/SU/BRP datovanou 3.10.2019, kterou označil jako zahájení řízení o vydání ÚP
Pohořelice s tím, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Pohořelice se bude konat dne
04.11.2019 a do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a námitky.
Podáváme tímto níže specifikované a odůvodněné námitky.
Naše účastenství v řízení je v souladu s ustanovením § 3 odst. i) bod 2 zákona 100/2001 Sb.
Předmětem činnosti našeho spolku dle přiložených je ochrana životního prostředí. Náš spolek byl
úředně registrován a splňuje podmínku tříleté existence dle cit. zákona.
Tímto podáním podáváme v zákonné Ihůtě (do 11. 11. 2019) odůvodněné námitky. Vzhledem k
charakteru námitek je následujícími námitkami dotčeno územní města Pohořelice jako celek. Náš
spolek se věnuje ochraně přírody, krajiny a zdravému životnímu prostředí obyvatelstva a tím
odůvodňujeme naše podání jako celek. Každá námitka uvedená níže je uváděna včetně svého
odůvodnění.
Náš spolek jako spolek hájící má podle stávající judikatury aktivní legitimaci k podání žaloby v dané
věci. Lze poukázat na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. června 2014 ve věci sp. zn. I. ÚS
59/14. Náš spolek ve vztahu k předmětné věci, návrhu nového ÚP Pohořelice návrhem dotčen
koridoru D52 je, protože jsou dotčeni jeho členové, kteří mají své bydliště a nemovitosti v oblasti, která
by byla ovlivněna realizací této koncepce - nového ÚP Pohořelice s realizací dálnice D52. Tato
dálnice je nadmístním prvkem, a tedy vyvolá dotčení i mimo správní území města Pohořelice. Náš
spolek splňuje také kritérium věcné náplně činnosti spolku, neboť podle stanov je spolkem na ochranu
přírody, krajiny a životního prostředí, a to včetně ochrany kvality bydlení.
Vzhledem k výše uvedenému podáváme námitky, které je Odbor územního plánování a stavební úřad
povinen Městského úřadu Pohořelice jednotlivě vypořádat a Zastupitelstvu města Pohořelice
navrhnout rozhodnutí o těchto námitkách. Zastupitelstvo je pak povinno o těchto námitkách jednotlivě
rozhodnout.
Nad výše uvedené doplňujeme, že některé z našich níže uvedených námitek poukazují na tak
závažné právní vady, že není možné současný návrh ÚP Pohořelice předložit zastupitelstvu města
Pohořelice, ale je nutné provést zásadní kroky k nápravě a pak teprve je možné novou veřejnou
vyhláškou znovu ohlásit veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Pohořelice. Při tomto projednání,
pak bude Odbor územního plánování a stavební úřad povinen Městského úřadu Pohořelice povinen
opět jednotlivě vypořádat níže podané námitky.
Předesíláme, že Město Pohořelice prohrálo spor u Nejvyššího správního soudu (NSS), 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
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vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R52 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami, včetně
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť o souvisejících ochranných pásem
ruš i dnem nabytí právní moci tohoto rozsudku". Rozsudky NSS jsou bez dalšího závazné pro celou
státní správu, tedy í pro Městský úřad Pohořelice v roli pořizovatele ÚP pro město Pohořelice. Při
pořizování a projednávání nového ÚP Pohořelice je nutné plně respektovat stavební zákon, zákon
posuzování vlivů na životní prostředí a další složkové zákony, jakož i judikaturu NSS.
Námitky:
1. Zmatečná veřejná vyhláška, zmařený úkon. Ve veřejné vyhlášce č.j. MUPO- 52673/2019/SU/BRP
je uvedeno, že „Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování o stavební úřad, (dále jen „úřad
územního plánování"), jako pořizovatel Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c) a § 23 odst.l
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") oznamuje
v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, zahájení řízení o vydání Územního plánu Pohořelice a konání veřejného projednání".
Toto není v souladu se stavebním zákonem, neboť neprobíhá řízení o vydání územního plánu. Vydání
územního plánu je zcela jiný úkon. Vydání je úkonem dle § 54 stavebního zákona, Veřejná vyhláška je
proto zatížena vážnou právní vadou a musí být vydána nová veřejná vyhláška a nyní zmařené řízení
musí být opakováno.
2. Lhůta, kterou správní orgán vymezil ve veřejné vyhlášce zveřejněné 4. 10. 2019, byla chybná.
Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o veřejné projednávání zahrnující posouzení vlivů
SEA, byla lhůta projednávání stanovena chybně. Minimální lhůta od zveřejnění veřejné vyhlášky do
posledního dne lhůty pro námitky musela být minimálně 15 dní (na doručení vyhlášky) plus 30 dní na
vyjádření, tedy celkem 45 dní. I toto zakládá zmaření veřejného projednávání a nutnost vydat novou
veřejnou vyhlášku a řízení jako celek opakovat se všemi úkony dle zákona
3. Namítáme proti vymezení koridoru dálnice D52 vedené nejen v těsné blízkosti urbanizované časti
města Pohořelice zahrnující i obytnou oblast Nové Vsi. Tento koridor byl chybně vymezen v ZÚR
JMK, což však neznamená, že tento koridor má město Pohořelice slepě převzít a pouze třeba jen
nějak drobně zúžit. V ZÚR JMK nebylo totiž provedeno posouzení všech vlivů na obyvatelstvo (včetně
hlučnosti), ovzduší, a vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, a to včetně řádného posouzení
kumulativních a synergických vlivů dálnice D52 na město Pohořelice a jeho část Novou Ves. V Příloze
č. 2 SEA k platným ZÚR JMK se pro záměr DS04 (tj. „D52 Pohořelice - Mikulov - hranice ČR /
Rakousko") totiž na str. 26 nachází jen naprosto skečovitý a nic neříkající text, který nemůže naplnit
povinnost provedení předmětného hodnocení a který je zde dokonce zcela flagrantně v naprosto
identické formě nakopírován celkem 3x do tří zcela věcně odlišných typů hodnocení, tj. hodnocení
vlivů na ovzduší, vlivů na obyvatelstvo a vlivů na veřejné zdraví. Toto naprosto nedostatečné
hodnocení SEA ve všech třech případech zní „Záměr neprochází územím s překročením imisních
limitů. Komunikace je vedeno prakticky v ose stávající silnice I/52, která je vedena převážně mimo
kontakt s obytnou zástavbou. Výjimkou je oblast města Mikulova, kde je současná silnice vedena po
okraji obytné zástavby, zatímco nová komunikace odvede dopravu do větší vzdálenosti od města.
Kontakt s obytnou zástavbou je minimální.
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Město Pohořelice ani jeho část Nová Ves zde není ani zmíněna. Toto tedy nelze akceptovat a náprava
této protiprávní situace musí zahrnovat přepracování ZÚR JMK a plnohodnotné posouzení.
4. Již existující trasování D52 v těsné blízkosti obytné části města Pohořelice, a to včetně části Nové
Vsi, je environmetálním rizikem a mělo být řádně vyhodnoceno. Územní plánování určuje stav území
na desítky let, a tedy vyhodnocení SEA mělo být řádně vyhodnoceno, a to pro dálnici D52 pro dobu
minimálně 20 let po jejím předpokládaném uvedení do provozu (jak je to požadováno v rezortních
předpisech Ministerstva dopravy). Nic takového nebylo provedeno.
5. Je zcela zamlčen význam komunikace D52. Bylo přitom povinností zpracovatele ÚP Pohořelice toto
řádně uvést, když už to bylo do značné míry ignorováno v ZÚR JMK. Komunikace D52 je dle Politiky
územního rozvoje ČR součástí transevropské silniční sítě TEN- T a byla v ZÚR JMK vymezena
(Pozn.:

Toto

Brusel

nenařídil

!)

jako

součást

tzv.

transevropského

Baltsko-jadranského

transevropského koridoru. Tento typ komunikace je určen v EU pro dálkovou osobní a nákladní
dopravu, tedy i dálkovou / tranzitní dopravu kamionovou. To, že nebezpečí velkého negativního vlivu,
jak z hlediska hlučnosti, tak z hlediska ovzduší zde velmi reálně existuje, dokládá i oficiální sčítání
dopravy (viz www.rsd.cz), které dokládá, že za pouhých 6 let, tj. od roku 2010 do roku 2016, bylo
zjištěno, že na hraničním přechodu v Mikulově narostla těžká nákladní doprava o neuvěřitelných 220
%. Bez korektního ocenění vstupních údajů, tedy i typu komunikace a aspoň hrubého odhadu
výhledové intenzity dopravy a typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající
v noci / klesající v noci) nelze schvalovat územní plán.
6. Ve výroku ZÚR JMK je jako úkol pro územní plánování, tedy i pro pořizování ÚP Pohořelice,
závazně požadováno (viz str. 45 výroku ZÚR JMK) „Zpřesnit o vymezit koridor dálnice D52 v
součinnosti s dotčenými orgány státní správy, s ohledem na jeho přepravní funkci, požadované
technické parametry a návaznost na postupně realizovanou kapacitní silnici A5 Wien - Drasenhofen".
V návrhu ÚP Pohořelice nic takového provedeno není a musí to být napraveno.
7. Ve výroku ZÚR JMK je jako úkol pro územní plánování, tedy i pro pořizování ÚP Pohořelice,
závazně požadováno (viz str. 45 výroku ZÚR JMK) „Zpřesnit a vymezit koridor dálnice D52 s ohledem
na optimalizaci trasy v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, zajistit
splnění hlukových limitů, minimalizaci vlivů na CHKO Pálava a PR Věstonická nádrž, minimalizaci
vlivů na lokality soustavy Natura 2000 EVL Mušovský luh, PO Pálava, PO Střední nádrž vodního dílo
Nové Mlýny, minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFĹ, minimalizaci vlivů na ochranná pásmo
vodních zdrojů I. a II. stupně.“. V návrhu ÚP Pohořelice nic takového provedeno není a musí to být
napraveno.
8. Zajištění splnění hlukových limitů není v návrhu ÚP Pohořelice nijak provedeno, neboť toto by
vyžadovalo odborné posouzení hlučnosti ve vazbě na typu komunikace a aspoň hrubého odhadu
výhledové intenzity dopravy a typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající
v noci / klesající v noci). Akustická studie je pro tento ÚP nevyhnutelná a musí být do odůvodnění
návrhu ÚP Pohořelice doplněna. Bez akustické studie nelze přezkoumatelně zajistit splnění hlukových
limitů ani splnit cíl minimalizace dopadů na obytnou zástavbu.
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9. Splnění cíle minimalizace dopadů na obytnou zástavbu je specificky pro ÚP Pohořelice, kde se dle
ZÚR JMK vymezuje a zpřesňuje koridor D52 nutno minimalizovat i vlivy ze znečištění ovzduší, kde
zdrojem jsou tzv. mobilní zdroje znečištění, tedy zde silniční doprava.
Rozptylová studie je zde tedy nevyhnutelná a musí být do odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice
doplněna. Bez doložené akustické studie nelze přezkoumatelně splnit cíl minimalizace dopadů na
obytnou zástavbu.
10. Pro pořízení akustické a rozptylové studie je nutné doložit její vstupní data, tj. odborně provedené
dopravní modelování s výhledové Intenzity dopravy na dobu 20 let po předpokládaném uvedení D52
do provozu, s doložením všech informací nutných pro zpracování akustické a rozptylové studie, tj. i
typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající v noci / klesající v noci). Toto
musí být i dle výroku ZÚR JMK zajištěno pro D52 včetně zahrnutí návaznosti na postupně
realizovanou kapacitní silnici A5 Wien - Drasenhofen, tedy aktivaci D52 jako transevropské sítě TEN-T
a jako součást transevropského Baltsko-jadranského koridoru.
11. Za absence podkladů, tj. dopravního modelování a hlukové studie, lze bez dalšího označit
stanovisko Krajské hygienické stanice JMK za vadné.
12. Stejně tak tomu je i díky absenci rozptylové studie, neboť výše uvedená vstupní data a obě
absentující studie zcela vyloučily možnost naplnění základního úkolu Krajské hygienické stanice, a to
vydání stanoviska, které by se přezkoumatelně vyjádřilo k vlivům na veřejné zdraví. V dané situaci
měla tedy k odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice doložena i studie vlivů na veřejné zdraví, kterou měla
Krajská hygienická stanice přezkoumat a vydat i k ní stanovisko. V absenci posouzení vlivů na veřejné
zdraví zpracovaného osobou s autorizací Ministerstva zdravotnictví nebylo možné vydat stanovisko
Krajské hygienické stanice.
13. Ve výroku ZÚR JMK je jako úkol pro územní plánování, tedy i pro pořizování ÚP Pohořelice,
závazně požadováno (viz str. 45 výroku ZÚR JMK) „Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru
dálnice D52 v ÚPD dotčených obcí." Není zcela srozumitelné, co ZÚR JMK zde požadují. Toto v této
částečně zmatečné situaci mělo být na základě požadavku pořizovatele ÚP Pohořelice vyjasněno s
nadřízeným orgánem územního plánování, který ZÚR JMK pořídil a toto upřesnění mělo být doloženo
v odůvodnění ÚP Pohořelice. Toto však v odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice absentuje.
14. V ZÚR JMK je koridor vymezen D52 chybně v tom, že je zde vymezen koridor příliš úzký. Ve
výroku ZÚR JMK je závazně stanoveno: „Vedení koridoru: MÚK Pohořelice-jih - Ivaň - Perná - Mikulov
- hranice ČR / Rakousko. Šířka koridoru: 200 m, včetně doprovodné komunikace". To, že koridor pro
dálnici D52 je nesprávně úzký plyne z toho, že v této nedostatečné šíři koridoru pro D52 nebude
možné vymezit zákonem požadované ochranné silniční pásmo (šíře 100 m od středu každého
krajního jízdního pásu), které se vymezuje v územním řízení. Nelze toto učinit dodatečně, neboť
majitelům nemovitostí nelze v územním řízení ukládat povinnosti nebo omezovat jejich práva nad to,
co je stanoveno v územně plánovací dokumentaci obce.
15. Lze zdůraznit, že vzájemná návaznost procesů územního plánování a územního řízení vyžaduje,
aby již na úrovni ZÚR byly brány v úvahu zákonné požadavky, které se bezprostředně projeví až v
územním řízení. Pokud šíře koridoru vymezená v ZÚR není dostatečná, není to možné napravit na
úrovni územního plánu, v němž koridor převzatý ze ZÚR se smí pouze zpřesňovat, tj. „zužovat" v
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rámci hranic koridoru ze ZÚR. Není-li koridor vymezený pro záměr dálnice D52 není dostatečný v
ZÚR JMK pro to, aby obsáhl i silniční ochranné pásmo (tedy pro dálnici cca 20 m + 2 x 100 m, tedy
celkem cca 220 m, a koridor je v ZÚR široký jen 200 m, pak v daném případě těleso umisťované
komunikace dohromady se silničním ochranným pásmem zasahují mimo vymezený koridor, a tedy
není možné vydat územní rozhodnutí. Je to zde ukázka nedodržení ust. § 18 odst. 1 stavebního
zákona, kde se požaduje, aby každá územně plánovací dokumentace vytvářela podmínky pro
výstavbu.
V daném případě chyba v ZÚR JMK neumožňuje vydat ÚP Pohořelice, kde by vymezený koridor pro
D52 mohl být dostatečný pro území řízení. Omezit vlastnická práva a stanovit povinnosti lze pouze na
základě zákona, a pokud pozemky nejsou již v zásadách územního rozvoje jednoznačně vymezeny
jako veřejně prospěšná stavba, například jako plocha pro dopravu, nelze bez zákonného titulu
vlastnická práva omezit.
16. Pokud tedy v ZÚR JMK je vymezen jen koridor o šíři 200 m, pak zde není možné územním
rozhodnutím umístit hlavní těleso D52 se čtyřmi jízdními pruhy a není tedy možné v ÚP Mikulov
vymezit návrhový koridor pro D52.
17. V návrhu ÚP Pohořelice je šíře koridoru D52 stanovena takto: „200 m mimo zastavěné území a
zastovitelné plochy (dle zakresu v grafické části), s místním rozšířením v prostorech kříženís jinými
komunikacemi a v úseku směrového oblouku jižné od Nové Vsi. Plocha MÚK Pohořelice-jih kruh o
poloměru 180 m". Nelze použít věcně zužující formulaci a koridor pouze definovat „mimo zastavěné
území a zastovitelné plochy".
18. Pro každou územně plánovací dokumentaci platí, že zde musí být soulad mezi její textovou částí a
grafickou částí, jinak v místech rozporu nelze rozhodovat a nelze na rozpory navazovat. V ZÚR JMK
je jednoznačně v textové části stanoveno pro koridor D52; „Vedení koridoru: MÚK Pohořelice-jih - Ivaň
- Perná - Mikulov - hranice ČR / Rakousko. Šířka koridoru: 200 m, včetně doprovodné komunikace".
Také je zcela nepřípustné koridor D52 oproti ZÚR JMK rozšiřovat. Je tedy nutné vypustit formulaci o
„místním rozšíření v prostorech křížení s jinými komunikacemi o v úseku směrového oblouku jižně od
Nové Vsi". Rozšíření nad 200 m je dle závazných ZÚR JMK možné jen pro plochu MÚK Pohořelicejih, a to pouze do limitu danou grafickou části ZÚR JMK a textovou částí ZÚR JMK, tj. „kruh o
poloměru 180 m", nikde jinde nesmí být koridor D52 v ÚP Pohořelice širší než 200 m, a tedy „místním
rozšíření v prostorech kříženi s jinými komunikacemi a v úseku směrového oblouku jižně od Nové Vsi"
je nutné z návrhu ÚP Pohořelice odstranit.
19. V ZÚR JMK není vymezen koridor doprovodné komunikace, což je vadou, neb každý jednotlivý
koridor musí být v ZÚR vymezen. Na ZÚR JMK tedy nelze v ÚP Pohořelice navazovat
20. V ÚP Pohořelice schází jednoznačné vymezení koridoru doprovodné komunikace. Toto musí být
napraveno. Napraveno to ale může být až po Aktualizaci ZÚR JMK, kde by byl znovu vymezen koridor
pro D52 a také jednoznačně vymezen koridor pro doprovodnou komunikaci k D52.
21. Koridor D52 v ÚP Pohořelice nemůže být vymezen bez doprovodné komunikace.
22. Koridor doprovodné komunikace musí být v ÚP Pohořelice jednoznačně vymezen, neboť bez jeho
jednoznačného vymezení nelze provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí a lidské zdraví {a nelze
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ani zpracovat akustickou studii, rozptylovou studii, studii vlivů na veřejné zdraví a vydat právně platné
stanovisko Krajské hygienické stanice).
23. Vzhledem k tomu, že v ZÚR JMK kraj doprovodnou komunikaci označil jako silnici II. druhé třídy,
II/395 Pohořelice - Mikulov, musí být tato komunikace vymezena jako jeden celek od Pohořelic do
Mikulova, což nelze provést jinak než v Aktualizaci ZÚR JMK.
24. Rozsudek NSS čj. 6 Ao 4/2010 - 88 ze dne 19. prosince 2012 zrušil koridor R52 na území
Pohořelic jako celek, tedy i včetně úseku, kde silnice již existuje, tj. od MÚK R52 x 11/416 po
křižovatku R52 x 1/53 a to zcela jednoznačně s odkazem na nevymezení této komunikace v
nadřazené územně plánovací dokumentaci Územním plánu velkého územního celku okresu Břeclav z
roku 1981. Náprava nebyla sjednána ani v Územním plánu velkého územního cetku okresu
Břeclavska z roku 2006 (který byla navíc zrušen rozsudkem NSS ze dne 25. 11. 2009, č. j. 3 Ao
1/2007 - 210). Náprava nebyla ani sjednána v tzv. 2. ZÚR JMK z roku 2011, které byly zrušeny
rozsudkem NSS ze dne 21.6.2012, č.j. 1 Ao 7/2011 - 526. Náprava nebyla sjednána ani v tzv. 3. ZÚR
JMK vydaných v roce 2016. Koridor D52 v úseku od MÚK R52 x 11/416 po křižovatku R52 x I/53
nemá oporu v ZÚR JMK. Koridor D52 v tomto úseku není ani nyní vymezen v návrhu ÚP Pohořelice.
V tomto úseku však tento koridor vymezen být musí, neboť v územním plánování je podstatné
vymezení koridoru i z důvodu stanovení práv a povinností majitelů nemovitostí a nakládání s územím
v ochranném silničním pásmu, tj. zde 100 m na každou stranu komunikace od středu vnějšího jízdního
pásu. Toto nikdy nebylo právoplatné provedeno, protože územní rozhodnutí na tento úsek
komunikace bylo vydáno Ing. Janou Dvořákovou, tehdejší vedoucí odboru výstavby a ÚP Městského
úřadu Pohořelice dne 6.1.1993 pod č.j. výst.: 770/92protiprávně - v rozporu s územně plánovací
dokumentací (viz i závěr rozsudku NSS čj. 6 Ao 4/2010 - 88 ze dne 19. prosince 2012 o nesouladu
R52 s územně plánovací dokumentací v rámci správního území města Pohořelice). Nápravu zde opět
musí být sjednána v Aktualizaci ZÚR JMK. Do této doby nelze vydat nový ÚP Pohořelice, neboť je
nutné napřed zlegalizovat úsek D52 od MÚK R52 x II/416 po křižovatku R52 x I/53, a to vymezením
koridoru D52 v tomto úseku. Vybudovaná komunikace D52 v tomto úseku je stále, i po 26 letech, zde
„černou" stavbou a u těchto staveb není ze zákona žádné promlčení, neboť takové stavby je nutné
postupem podle stavebního zákona buď odstranit nebo dodatečně povolit. Koridor D52 je zde do ÚP
Pohořelice nutné doplnit, ale není to možné udělat nyní a tímto tuto stavbu legalizovat. ÚP Pohořelice
nelze vědomě předložit Zastupitelstvu města Pohořelice s „černou" stavbou. Legalizace stavby je
možná pouze pokud bude provedena změna v Aktualizaci ZÚR JMK. Pak také bude možné v ÚP
Pohořelice rozhodnout o zpřesnění koridoru D52 a také naplnit požadavky na právoplatné vymezení
ochranného silničního pásma D52 v předmětném úseku.
25. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 se jeví jako zastaralé.
Je nutné požádat Krajský úřad o aktualizované stanovisko. V roce 2016 byly vydány ZÚR JMK a to
má významný dopad do navrhování ÚP Pohořelice. Zastaralost stanoviska krajského úřadu je zjevná i
z tvrzení v jeho závěru, kde je uvedeno: „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK)
byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kroje dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího
správního soudu 1 Ao 7/2011 - 526 ze dne 21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení,
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bylo opatření obecné povahy - ZÚR JMK-zrušeno". Evidentně bylo toto stanoviska vydáno za zcela
jiné územně plánovací situace v JMK.
26. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 požaduje „nová
výstavba plánovaná v záplavovém území bude umožněna až po provedení kompletního systému
protipovodňových opatření, který ji ochrání před rozlivem vodního toku Jihlava. Zároveň musí být v
závazné části ÚP Pohořelice výslovně zakázáno umístěni, povolení a provedení výstavby no těchto
plochách před realizací protipovodňových opatření. Výše uvedené podmínky musí být zapracovány do
textu výrokové i grafické části územního plánu. 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." Toto nebylo v plném rozsahu požadavku nadřízeného orgánu do návrhu ÚP Pohořelice
zapracováno.
27. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 požaduje „OŽP
upozorňuje na ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona, které pořizovatelům a zpracovatelům územně
plánovací dokumentace ukládá povinnost dbát zachování lesa, řídit se ustanoveními lesního zákona,
navrhnout o zdůvodnit taková řešení, která jsou z hledisko zachování lesa, ochrany životního prostředí
a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Při zpracování jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků a navrhnout alternativní řešení." Toto nebylo v plném rozsahu požadavku
nadřízeného orgánu do návrhu ÚP Pohořelice zapracováno.
28. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 požaduje „OŽP
upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona účinného od 01.04.2015 lze zemědělskou půdu I. o II.
třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF." Toto nebylo v plném rozsahu požadavku nadřízeného orgánu v návrhu ÚP
Pohořelice respektováno a není dokládána pro každý jednotlivý případ, že jiný veřejný zájem výrazně
převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
29. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„OŽP dále upozorňuje na skutečnost, že extravilán obce, nacházející se především západní části
území město, leží v oblosti doletu hus z ptačí oblasti Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny. Motivem
ochrany ptačí oblosti jsou mimo jiné zimující severské husy o na ně vázaný orel mořský. Husy,
především husa polní a husa běločelá, se zde v zimním období o v době tahu shromažďují v
desetitisícových počtech. No nádrži nocují a odpočívají, za potravou zalétají do polí 25-30 km,
výjimečně při obzvláště vysokých počtech až 40 km daleko. Zeslábli, poranění či postřelení jedinci se
stávají potravní základnou pro orly mořské. Aby krajina byla i nadále pro dropy využitelná, je nutno ji
uchránit před některými vlivy, především před výstavbou staveb vyšších než jsou stromy v okolní
krajině, tedy stavby vyšší než 15 - 25 m (například větrné elektrárny, které jsou přímo nebezpečné,
navíc znamenají zábor vhodných potravních biotopů), záměry které znamenají změnu tradičního
využívání zemědělské půdy (například fotovoltaické elektrárny, pěstování rychlerostoucích dřevin a
zalesňováni ve volné krajině ve vzdálenosti větší než 200 m od zastavěného území obcí). Tyto
podmínky je nutné zohlednit i při vymezování prvků ÚSES." Toto nebylo v plném rozsahu požadavku
nadřízeného orgánu v návrhu ÚP Pohořelice respektováno.
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30. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 odkazuje na Krajský
program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č.
11/2012. Tento dokument je mnoho let neplatný. Stanovisko Krajského úřadu JMK tedy musí být
aktualizováno.
31. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„Nelze souhlasit s tvrzením, že pro území města Pohořelice je problémem k řešení "nevyhovující úsek
komunikace II/395 - průtah obcemi". ÚP může max. řešit návaznosti ve městě; tyto budou v souladu s
Územní studií silničního propojení silnice R52 o I/53 s dálnicí D2, zadávanou JMK." Toto se týká
doprovodné komunikace II/395 v ZÚR JMK vedené jako Pohořelice - Mikulov, ale bez jasného
vymezení koridoru. Koridor komunikaci II/395 tedy nelze v ÚP Pohořelice jakkoliv modifikovat dokud
v ZÚRJMK nebude jednoznačně vymezen tento koridor, a to v celé délce od Pohořelic do Mikulova.
Na vymezení této komunikace v celé délce je nutné trvat zejména proto, že při nevyjasněné situaci
pak dochází k tvrzením, že tato doprovodná komunikace může také vést přes Pasohlávky, Brod nad
Dyjí a Dolní Dunajovice, tj. v trase nyní navržené náhradní trase pro dopravu při plánované
rekonstrukci mostu na trase mezi správními územími obcí Pasohlávky a Horní Věstonice.
32. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/201S zahrnulo požadavek:
„Na území města jsou podle zadání "rezidenční plochy zasažené nadměrným hlukem z dopravy",
přesto zásady koncepce rozvoje neobsahují základní prvek řešeni- navrhováni rezidenčních ploch
mimo dosah hluku z dopravy." K této problematice je nutné namítnout, že díky absenci akustické a
rozptylové studie nelze tyto plochy věrohodně identifikovat, což je naprosto nutné. Akustická a
rozptylová studie musí být doplněny a při návrhu ÚP Pohořelice využity i k vymezení ploch s
nadlimitním hlukem (zejména zjevně nočním) pro dobu 20 let od předpokládané realizace D52 a pro
již existující negativní ovlivnění obytné oblasti Pohořelic (včetně Nové Vsi) a stanovit s jasným
odůvodněním příslušná kompenzační a zmírňující opatření.
33. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek: „V
návrhu ÚP bude nutné doložit, že skutečně ve městě "absentuje alternativní dopravní tah mimo
centrum města" a řešení případného problému je v oblasti nástrojů územního plánování." V návrhu ÚP
není tato klíčová problematika dořešena. Je nutné vymezit takové dopravní koridory v rámci správního
území města Pohořelice, aby nikde nebyla zavlékána doprava tranzitní k městu Pohořelice ani k jeho
části Nová Ves.
34. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„Je třeba prověřit relevantnost hlavní zásady „pro výrobu a služby neobtěžující bydlení využít plochy
uvnitř obytné zástavby, především podél silnice II/395". Pokud se to má týkat i severního úseku silnice
II/395 na území města, Jde o zásadu kontraproduktivní k identifikovaným problémům k řešeni
(„problémy v průtahu obcemi", „nevyhovující křížení komunikací v centru města")." V návrhu ÚP není
tato klíčová problematika dořešena.
35. Výrok v návrhu ÚP Pohořelice stanoví: „vytvářet podmínky pro zkapacitnění silnice I/53 a
zkapacitnění silnice I/52, resp. pokračování dálnice D52 ve směru na Mikulov, při současném
nezvyšování dopravní zátěže v zastavěném území v Nové Vsi". Toto je v rozporu s nedořešením
problematiky komunikace doprovodné k D52 a realizace dle návrhu ÚP by způsobila naopak
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významné „zvýšení dopravní zátěže v zastavěném území v Nové Vsi". Návrh ÚP musí být
přepracován.
36. Pro splnění podmínek dle §18 odst. 1 stavebního zákona, tj. povinnosti v územním plánování
vytvářet předpoklady pro výstavbu, a to samozřejmě splnění této povinnosti průkazným způsobem,
nelze do ÚP vkládat formulace jako „Bude zohledněno potenciální ohroženi plochy negativními vlivy z
dopravy (I/52 /D52).„ Naopak je v ÚP nutno vyhradit plochy pro protihluková opatření a ochranu
obyvatel a postupovat tak dle principu předběžné opatrnosti jak ukládá § 13 zákona č. 17/1992 o
životním prostředí (a na což opakovaně odkázal NSS ve svém rozsudku z roku 1992, kterým byly
zrušeny ZÚR JMK). NSS pod princip předběžné opatrnosti zařadil právě § 13 cit. zákona, který zní
„Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo
závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození
skutečné dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit." Toto tedy podle NSS
dopadá i na procesy územního plánování a každému, tedy i potenciálnímu, ohrožení musí být
bráněno.
37. Na str. 34 návrhu výroku ÚP Pohořelice je definice „Koridoru pro umístění technické infrastruktury"
K-T1 a je zde uvedeno, že „Hlavní využití: koridor je určen pro odvedení dešťové vody z dálnice D52".
Takovéto nakládání s vodami z dálnice, které jsou kontaminovány LTO a dalšími škodlivinami, je
naprosto nepřípustné. Trváme na odstranění tohoto koridoru za zahrnutí takového územně
plánovacího řešení pro vody z dálnice, že se do území nesmí tyto vody bez přečištění dostat. Toto
zahrnuje nepochybně i nutnost vymezení ploch pro umístění retenčních a sedimentačních nádrží, pro
související technologie a pro zajištění proti havarijnímu přetečení do volné krajiny.
38. Zakreslení koridoru pro D52 v blízkosti Nové Vsi je nejednoznačné:
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Není zde přípustné použití překryvových jevů. Každá plocha v tomto území musí být jednoznačně
přiřazena pouze jednomu funkčnímu typu.
39. Koridor K-DS04,,Koridor dopravní infrastruktury - silniční doprava“ nelze vymezit jak je uvedeno na
str. 35 výroku, tj. „Hlavní využití: koridor je určen pro umístění dálnice D52 a doprovodné silniční
pozemní komunikace". Doprovodná komunikace musí být samostatně a jednoznačně vymezena. Za
stávající situace, kdy tomu tak není je zde i rozpor mezi grafickou a textovou částí návrhu ÚP
Pohořelice, a to je nepřípustné.
40. Je nutné modifikovat text na str. 93 odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice: „Dálnice D52 je koncepčně
zakotvena v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena v Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury
a dopravního napojeni kraje v dokumentu „Aktualizace strategické vize Strategie Jihomoravského
kraje 2020". Její příprava ve spojení Pohořelice - Mikulov -státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena
Usnesením vlády ČR Č. 713/2010, o změně usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě
a výstavbě kapacitní silnice pozemní komunikace v úseku Pohořelice - státní hranice s Rakouskou.
Záměr je obsažen v Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu
„Aktualizace strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“.“ Usnesení vlády nemůže
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rozhodovat o výběru variant, o tom se rozhoduje výlučné v procesu územního plánování podle
stavebního zákona. Tedy je nutné vypustit formulaci „“. Její příprava ve spojení Pohořelice - Mikulov
státní hranice ČR/ Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č. 713/2010, o změně usnesení vlády
ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní silnice pozemní komunikace v úseku
Pohořelice - státní hranice s Rakouskou". Odkaz na koncepční zapojení v dokumentu „Dopravní
sektorové strategii, 2. Fáze" je zavádějící, neb tento dokument naopak zpochybnit realizací dálnice
D52, neb na str. 68 finálního dokumentu pro vládu ČR uvedl „Z hlediska kumulatívních vlivů
plánovaných dopravních staveb na přírodu a krajinu je velmi problematickým regionem i Jihomoravský
kraj. Kromě stávajících dálnic D1 a D2 jsou zde plánovány rychlostní silnice R52 (pokračování
stávající rychlostní silnice na státní hranici u Mikulova, vedené v dnešní trase I/52), R55 z Břeclavi na
SV a R43 z Brna na sever. Dále jsou zde navrhovány trasy rychlých spojení z Prahy do Vídně a z
Brna na Ostravu, Při kumulaci těchto záměru dojde k významně negativním kumulativním vlivům
zejména na biodiverzitu a přírodní biotopy a na migrační prostupnost. Z tohoto důvodu je třeba zvážit,
zda jsou všechny plánované stavby rychlostních silnic v regionu z dopravního hlediska skutečně nutné
a zda je třeba je stavět v navrhované kapacitě. Tento přístup DSS2 předpokládá v navazujících
projektových pracích u R43, R52 i R55, kde bude samostatně prověřena potřebná kapacita a případně
navržena redukce kapacitních parametrů při současném dodržení parametrů vyžadovaných pro síť
TEN-T" Dále pak na str. 292 bylo přiznáno, že „R52 Pohořelice - státní hranice (cluster CS031P,
projekty S002,S003, S004): Hodnocení stavby v tomto clusteru nedopadlo v porovnání s ostatními
clustery pozitivně".
41. Doprovodnou komunikací je nutné v ÚP Pohořelice dořešit, neb je zřejmé, že ani ŘSD nemá o této
komunikací jasno a vykresluje vedení D52 bez doprovodné komunikace k D52 u Nové Vsí, což
znamená opětovné zavlečení tranzitní dopravy do středu Noové Vsi. Lze to dokumentovat výkresem z
oficiální publikace ŘSD „Dálnice D52 Pohořelice - VN Nové Mlýny, stavba 5204, Informační leták, stav
k 06/2019":
42. Toto je zcela nepřípustné, a proto návrh ÚP Pohořelice musí být dopracován se zahrnutím jasně
vymezeného koridoru doprovodné komunikace k D52, která bude odsouhlasena s ŘSD a v souladu s
aktualizací ZÚR JMK.
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Je nutné dodržet soulad se sice nekvalitně zpracovanými ZÚR JMK, kde sice ne ve výroku (což je
chyba), ale aspoň v odůvodnění je stanoveno, že doprovodná komunikace nemá vést; středem Nové
Vsi. Toto je citováno i na str. 93 Odůvodnění Návrhu ÚP Pohořelice: „Dále je v odůvodnění ZÚR
uvedeno: „V návrhu ZÚRJMK je z důvodu nezavlékáni regionální dopravy do středu Nové Vsi
navrhováno doprovodná komunikace v rámci koridoru pro dálnici D52." I kdyby se akceptovalo, že
rozlišení ZÚR nebylo dostatečné pro vymezení samostatného a jasně definovaného koridoru pro
doprovodnou komunikaci D52 (což podatelé neakceptují), pak je zcela nepochybné, že koridor
doprovodné komunikace musí být v ÚP Pohořelice samostatně a jednoznačně vymezen. (ZÚR JMK
jsou rozporné, neboť místo, aby věc byla plně řešena, tak odkazují na tzv. technicko-ekonomickou
studii k D52, kde však je doprovodná komunikace řešena nejednoznačně - variantně - a ne v celé
délce podél D52, tedy i s problémem zavlečení dopravy do středu Nové Vsi.) Nelze tedy akceptovat
tvrzení ze str. 93 odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice, kde se zpracovatel pokouší v rozporu s výše
uvedeným argumentovat nesprávně takto: „Z grafické části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé,
že doprovodná komunikace k dálnici D52 je v ZÚR JMK navrhována v souběhu s navrhovanou D52
nikoliv průtahem Nové Vsi jak se podatelé domnívají". Trváme proto na dopracování ÚP Pohořelice a
jednoznačné vymezení koridoru silnice II/395 Pohořelice -- Mikulov (dle označení v ZÚR JMK), a to na
celém správním území města Pohořelice, tedy v prostoru mimo Novou Ves.
43. Nesouhlasíme ani s koncepcí masivního rozrůstání skladových prostor na jihu Pohořelic, což je v
odůvodnění návrhu kvantifikována nárůstem ploch téměř o polovinu oproti plochám stávajícím (a ne
ještě úplně využitým). Je zde uvedeno: „V současné době mají stávající plochy pro výrobu a
skladování výměru cca 125,6 ha. Navrhované plochy pro výrobu a skladování, bez ploch brownfields,
mají celkovou výměru cca 55 ha, což znamená nárůst o 44,9%. Takový nárůst se jeví přiměřený
potřebám města o jeho poloze v metropolitní oblasti Brno, navíc u křižovatky významných komunikací
- dálnice D52 Brno-Vídeň o silnice I/53 Pohořeiice-Znojmo". Navíc namítáme, že u tohoto masivního
záboru ZPF není řádně postupováno ani podle metodiky MŽP ani podle výše uvedené podmínky dle
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stanoviska Krajského úřadu JMK. Tyto sklady vedou jen ke zvyšování zátěže území kamionovou
dopravou se všemi negativními vlivy na Pohořelice.
44. Z návrhu ÚP Pohořelice je nutno vypustit územní rezervu R-DO1 pro možné budoucí propojení
dálnice D52 a silnice I/53 s dálnici D2. Na str. 118 odůvodnění je uvedeno, že „KrÚ upozornil, že
územní studie je v současné době neaktuální a v rámci probíhající aktualizace ZÚR JMK není s
propojením silnic uvažováno". Odpadl tedy důvod pro vymezení územní rezervy a takto tato nesmí být
v návrhu ÚP obsažena. Nelze zatěžovat majitele nemovitostí stanovováním takovéto územní rezervy.
45. Namítáme i proti návrhu koridor územní rezervy pro možné budoucí umístění dopravní
infrastruktury R-D02, který má být je určen pro možné budoucí přemístění silniční komunikace II/395,
na základě příslušného posouzení a jehož účelem má být přeložka silnice pro zkrácení dopravy ve
směru Znojmo-Pohořelice-Dolní Kounice - Rosice, odlehčení dálnice D52, zpřístupnění rozsáhlé
plochy výroby a skladování v severní části Pohořelic bez průjezdu obytným územím města a možnost
realizovat silniční přeložky (obchvaty) obcí Cvrčovice- Malešovice-Pravlov-Dolní Kounice. Tento
koridor je vymezen tak nešikovně, že je veden těsně vedle zastavěného území a jeho návrh se jeví
nekompatibilní s úpravou napojení I/53 a III/395. Tento koridor je nutno trasovat jinak.
46. Nelze souhlasit se zdůvodněním odnětí zemědělské půdy na str. 122 odůvodnění, kde by mělo být
doloženo, že veřejný zájem na odnětí jednoznačně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany půdy.
Jako odůvodnění je zde uvedena formulace „Podporovat realizaci dopravní infrastruktury: ..., dálnice
D52 s napojením na dálnici D2 (D52/JT Rajhrad ~ Chrlice II". Toto je zcela absurdní odůvodnění,
neboť D52/JT Rajhrad - Chrlice II jednoznačně zavléká dálkovou kamionovou dopravu do hustě
osídlené brněnské aglomerace se všemi negativními vlivy na veřejné zdraví, a to dokonce do oblasti,
kde jsou závazné veřejno-právní limity dlouhodobě a významně překračovány. To je naprostý rozpor.
47. Údaje o záboru ZPF od str. 141 jsou neúplné, neb zde schází zábor pro doprovodnou komunikaci
k D52. Toto je nutno napravit.
48. Zábor pro D52 není odůvodněn. K daleko menšímu ZPF pro spojení Brna a Vídně by došlo
trasováním tohoto spojení s využitím obchvatu Břeclavi. Protože posouzení těchto dvou záborů nebylo
doloženo v ZÚR JMK, je nutné tyto doložit v návrhu ÚP Pohořelice.
49. V SEA není posouzen vliv D52. Přitom pořizování ÚP Pohořelice bylo zahájeno v roce 2015.
50. Je zcela absurdní, když na str. 81 SEA je jako „Hrozba" uvedeno „Růst intenzity dopravy na
stávajících (kapacitně nevyhovujících) silnicích. Oddalování pokračování výstavby dálnice D52 ve
směru na Mikulov." Není doloženo o jaké stávající silnice má jít. Není doloženo, které silnice mají zde
být kapacitně nevyhovující. Kapacita stávající silnice I/52 není zdaleka naplněna a z této komunikace
na trase Pohořelice - Mikulov si žádná vozidla nezkracují cestu po nějakých silnicích nižšího řádu.
51. Hrozbou pro Pohořelice a Novou Ves naopak je Růst intenzity dopravy na I/52, který bude
v tomto dopravním koridoru dál narůstat, pokud bude vybudována D52. nebezpečí velkého
negativního vlivu, jak z hlediska hlučnosti, tak z hlediska ovzduší zde velmi reálně existuje, dokládá i
oficiální sčítání dopravy (viz www.rsd.cz), které dokládá, že za pouhých 6 let, tj. od roku 2010 do roku
2016, bylo zjištěno, že na hraničním přechodu v Mikulově narostla těžká nákladní doprava o
neuvěřitelných 220 %. Bez korektního ocenění vstupních údajů, tedy i typu komunikace a aspoň
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hrubého odhadu výhledové intenzity dopravy a typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu
dopravy (neklesající v noci / klesající v noci) nelze schvalovat územní plán.
52. Dále na str. 81 SEA je v rámci tabulky nadepsané „Vliv na posílení slabých stránek řešeného
území" je jako „Slabá stránka" identifikována „Nadměrná hluková zátěž z dopravy (pro obytnou
zástavbu) na silnicích D52 a II/416." Přiznání existence stavu nadměrné zátěže znamená
nerealizovatelnost D52. S tím se tedy SEA a návrh ÚP Pohořelice měl vyrovnat.
53. Dále na str. 81 SEA je v rámci tabulky nadepsané „Vliv na posílení slabých stránek řešeného
území" je jako „Slabá stránka" identifikována „Nadměrná hluková zátěž z dopravy (pro obytnou
zástavbu) na silnicích D52 a II/416" Bylo by žádoucí srozumitelně vysvětlit, co znamená nadpis
nadepsané „Vliv na posílení slabých stránek řešeného území" z hlediska územního plánování. Cílem
územního plánování jistě není „posílení slabých stránek řešeného území". Pokud by tomu tak bylo,
bylo by to nepochybně nepřípustné a muselo by to vést ke změně územního plánování i na úrovni
kraje. Je proto požadováno, aby toto „posílení slabých stránek řešeného území" bylo srozumitelně
vysvětleno a kvantifikováno
54. Stejně jako musí být konkrétně identifikovány oblasti, které trpí „Nadměrnou hlukovou zátěž z
dopravy (pro obytnou zástavbu) na silnicích D52 a II/416." V rámci SEA pak musí doloženo, jaká je
predikce pro „nadměrnou hlukovou zátěž" v celém správním území Pohořelic,
55. Jako zcela nesrozumitelný je nadpis druhého sloupce v tabulce, kde je nadepsáno heslo „Vliv ÚP
Pohořelice". Konkrétně je pak pro výše uvedený případ nutno vyložit tvrzení „Lze řešit jen technickými
opatřeními." Toto zní jako klišé a schází zde i kdekoliv jinde v SEA k této věci nějaké odůvodnění.
56. Není doloženo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona.
57. Namítáme, že stanovisko SEA nebylo prokazatelně vydáno k dokumentům, které byly na WEBu
města Pohořelice zveřejněny, Např. Hlavní výkres ÚP Pohořelice je datován 09/2019, zatímco
stanovisko SEA vydané Jihomoravským krajem kraje pod čj. JMK 58260/201 je viditelně datováno 13.
3. 2019, tedy o půl roku dříve. Toto je nepřípustné. Dokument, ke kterému bylo vydáváno stanovisko
SEA, nemůže být a technicky nesmí být novější než stanovisko vydané k němu. I toto je důvod k
tomu, že celé řízení zahájené výše odkazovanou veřejnou vyhláškou je zmařeno a řízení se musí
opakovat s vydáním nové veřejné vyhlášky.
58. Stanovisko SEA napadáme proto, že toleruje neposouzení vlivu D52 a doprovodné komunikace k
D52, a to v situaci, že jej vydal odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK a přitom tento odbor se
prokazatelně vyjadřoval k SEA v ZÚR JMK a musí mu z úřední povinnosti být známo, jak D52 byla,
resp. nebyla posouzena v ZÚR JMK. Nelze tolerovat situaci, kdy ani v ZÚR JMK, ani v ÚP Pohořelice
nejsou posouzeny záměr, které mají zjevně mnoho a významných negativních vlivů. To je úplné
popření povinnosti provádět SEA. To není možné (a je možno odkázat i na rozsudek NSS, kterým byly
zrušeny ZÚR JMK v roce 2012).
59. O záborech ZPF nelze vést taková řízení a „dohadovat" se, jak je dokumentováno ve stanovisku
SEA vydaném Jihomoravským krajem kraje pod čj. JMK 58260/201 datovaném 13. 3. 2019. V
detailech pro šetření v této věci odkazujeme na spisový materiál.
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60. Ve stanovisku SEA je vypořádání k menšímu počtu z podaných připomínek. S vypořádáním těchto
připomínek ve stanovisku SEA nesouhlasíme a požadujeme, aby toto stanovisko bylo zcela
přepracováno.
61. K připomínce č. 2 podané v roce 2017 nadepsané „Požadujeme explicitně uvést, že doprovodná
komunikace pro D52 nebude vedena středem Nové Vsi.": Konstatujeme, že její vypořádání odborem
ŽP Krajského úřadu JMK je nesprávné. K připomínce týkající se specificky doprovodné komunikace a
neprovedení SEA je zde krajem nesprávně tvrzeno, že posouzení SEA proběhlo a dále je odkazováno
dokonce i na posouzení EIA z roku 2005. Je dlouhodobě známo, že jedním ze zásadních pochybení v
EIA je právě neprovedení posouzení doprovodné komunikace. Co se týče posouzení v SEA k ZÚR
zde opět lze konstatovat, že jakékoliv smysluplné posouzení neproběhlo - viz výše citovaná klišé ze
str. 26 Přílohy č. 2 SEA k ZÚR. Připomínka tedy je nevypořádaná.
62. K připomínce č. 10 podané v roce 2017 nadepsané „Zatajení, že se v případě D52 jedná o
transevropský Baltsko-adriotický koridor": Krajský úřad ve vypořádání na str. 8 Stanoviska SEA slovní
ekvilibristikou převrátil námitku z polohy namítaného zatajení do své formulace „OŽP nicméně nemá
důvod konstatovat, že by nadregionální význam dané komunikace byl v návrhu ÚP jakkoliv popírán".
Opětovně kraj chybně odkazuje na provedení SEA. Připomínka tedy je nevypořádaná.
63. K připomínce č. 11 podané v roce 2017 nadepsané „Nedostatečné posouzení vlivů - hlučnost":
Krajský úřad ve vypořádání na str. 8 Stanoviska SEA opět chybně odkazuje na provedení SEA a EIA.
K irelevantnosti tohoto tvrzení jsme se vyjádřili již výše. Připomínka tedy je nevypořádaná.
64. K připomínce č. 12 podané v roce 2017 nadepsané „Nedostatečné posouzení vlivů - prašnost.":
Krajský úřad ve vypořádání na str. 8 Stanoviska SEA opět chybně odkazuje na provedení SEA a EIA.
K irelevantnosti tohoto tvrzení jsme se vyjádřili již výše. Připomínka tedy je nevypořádaná.
65. Na str. 9 Stanoviska SEA Krajský úřad uvádí, že „Nad rámec již uvedeného OŽP konstatuje, že
vyhodnoceni vlivů na ovzduší je v SEA vyhodnocení uvedeno v relevantních kapitolách (kap. 4.3
„Ovzduší o klima", 6.1.8 „Vlivy na ovzduší") v odpovídající podrobnosti". S tímto naprosto nelze
souhlasit. Kapitola 4.3 je ne polovině strany a zde žádné hodnocení.
66. SEA byla zveřejněna jen Jako naskenovaný dokument, a to tak nekvalitně, že je to míst nečitelné.
Skenovat dvě strany najednou na jeden list je nepochybně také nepřijatelné. Dokument SEA je nutno
zveřejnit znova a celé řízení je nutno opakovat.
67. Na str. 33 Posouzení SEA je uvedeno tvrzení „Na základě hodnot imisního zatížení města
Pohořelice pro roky 2011-2015, které Jsou udávány ČHMÚ lze konstatovat, že dlouhodobé imisní
limity nejsou v řešeném území překračovány. V části řešeného území Jsou však překračovány
krátkodobé imisní limity pro PM10 a benzo[a)pyren, především v okolí dálnice D52 a intenzivně
využívaných komunikaci I. a II. třidy. Na tento Jev může mít realizace záměru sekundární vliv z
důvodu nákladní i osobni dopravy související s obslužnosti nově navrhovaných ploch''. Použitá
terminologie o dlouhodobých a krátkodobých imisních limitech není souladná s Přílohou č. 1 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zjevně tím je ale míněno, že dlouhodobým limitem je roční
průměrná koncentrace, zatímco krátkodobým limitem je počet dnů v kalendářním roce, kdy je 24
hodinová koncentrace PM 50 pg/m3 překročena, a to vícekrát než 35x za rok. Posuzovatel tedy
potvrdil překročení zákonných limitů, a to v souvislosti s D52, ale tento základní fakt ignoroval.
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Zpracovatel ÚP Pohořelice tento fakt ignoroval zcela také a v celém odůvodnění návrhu UP
Pohořelice se o této zásadní věci ani nezmínil.
68. K tvrzení citovanému v námitce výše lze ještě zdůraznit, že posuzovatel naprosto zřejmě
nepochopil, že pokud již v současnosti jsou u D52 zákonné limity překračovány, pak i predikce do
budoucna, kdy bude dále narůstat intenzita dopravy koridoru D52 se bude zřejmě i to zjištěné
překročení zákonných limitů se dále prohlubovat. Vzhledem k tomu, že územní plánování ve smyslu
ust. § 18 odst. 1 stavebního zákona je povinno vytvářet podmínky pro výstavbu, zde tedy pro realizací
dopravního koridoru, pak při překročení zákonných limitů nelze vydat územní rozhodnutí, a tedy je
zásadním pochybením zatajovat tak důležitý fakt jako tento rozpor se zákonem. Z uvedeného vyplývá,
že ÚP Pohořelice nemůže být bez rozporu se zákonem vydán, pokud zde bude i přes v SEA stvrzené
překračování zákonných limitů vymezen koridor dálnice D52. Jediná možnost zde je D52 vypustit a
situaci informovat nadřízeny orgán územního plánování, Krajský úřad JMK, s tím, že neprovedená
SEA pro ZÚR JMK měla za následek, že situace s překročením zákonných limitů pro v ZÚR JMK
vymezeny koridor D52 má za následek, že tato skutečnost byla zjištěna až v SEA pro návrh ÚP
Pohořelice a že D52 trasovaná touto oblastí (a díky zde zjevně existujícím kumulativním a
synergickým jevům) bude muset být neprodleně, a to již v probíhající Aktualizaci ZÚR ze ZÚR JMK
vypuštěna.
69. Stejná formulace o již v současnosti překročených zákonných limitech je na str. 36 SEA. Lze
odkázat na nutnost vypuštění D52 z ÚP Pohořelice, jak je jíž odůvodněno výše.
70. Krajským úřadem odkazovaná kap. 6.1.8 má jen 14 řádků. Zde není naprosto nic konkrétního a
komunikace D52 ani její doprovodná komunikace zde nejsou ani zmíněny.
Stanovisko pořizovatele:
Ad. 1.:
Označené projednání územního plánu dle ust. §52 stavebního zákona je přímo stavebním
zákonem označeno v názvu části jako řízení o územním plánu. V návazných ustanoveních
stavebního zákona, konkrétně pak §54 stavebního zákona, je pak toto řízení fakticky ukončeno
vydáním územního plánu. Označení projednání jako řízení o vydání územního plánu tedy nelze
považovat za zmatečné, neboť jednoznačně v popisu definuje dle jakých paragrafů je vedeno.
Připomínka je proto shledána nedůvodnou.
Ad. 2.:
Závěry spolku jsou v tomto případě mylné. Projednání SEA hodnocení neprobíhá v rámci
veřejného projednání dle ust. §52 stavebního zákona, ale při společném jednání o návrhu
územního plánu dle ust. §50 stavebního zákona. Toto projednání proběhlo dle zákonných lhůt
uvedených v ust. §50 odst. 2 stavebního zákona. Řádné projednání pak bylo ukončeno
stanoviskem k vyhodnocení koncepce na životní prostředí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje č.j. JMK 58260/2019, ze dne 18.04.2019. Projednání vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí je tedy ukončeno a není již předmětem dalšího posuzování. Stanovení lhůty
řízení o územním plánu je provedeno zcela v souladu s ust. § 52 odst. 1 a odst. 3 stavebního
zákona.
Ad. 3.:

70

Pořizovateli nepřísluší hodnotit způsob vymezení a projednání záměru koridoru pro silnici D52
v ZÚR JMK. Je faktem, že ZÚR JMK jsou v současné době platnou dokumentací, kde je koridor
pro D52 řádně specifikován a polohově stabilizován. V souvislosti s rozsahem závěrů spolku je
nutné odkázat na vypořádání připomínek v rámci výše uvedeného stanoviska k vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí: „Je zcela na místě uvést, že koridor pro realizaci záměru
D52 (v ZÚR JMK označen jako DS04 pro realizaci záměru „D52 Pohořelice - Mikulov - hranice
ČR / Rakousko“) byl v rámci pořizování ZÚR JMK podroben vyhodnocení SEA, jehož součástí
bylo vyhodnocení dopadů na obyvatelstvo a lidské zdraví. V tomto vyhodnocení byly
identifikovány možné negativní vlivy a stanovena „opatření k vyloučení, snížení, zmírnění nebo
kompenzaci negativních vlivů“. V rámci těchto opatření je u předmětného koridoru požadováno
(cit. ZÚR JMK) „optimalizovat trasu v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou
zástavbu (týká se zejména MÚK Pohořelice a Mikulov jih). V místech případného kontaktu s
chráněnou zástavbou zajistit splnění hlukových limitů“. Jako kompenzační opatření pro
lokality, kde je obtížné vlivy eliminovat, je stanoveno kompenzační opatření, a to (cit. ZÚR JMK)
„po vybudování dané komunikace zamezit průjezdu tranzitní nákladní dopravy přes zástavbu
přilehlých obcí (objíždění placených úseků)“.“
Z uvedené citace je jednoznačně zřejmé, že záměr D52 byl v ZÚR řádně posouzen v režimu
SEA.
Námitky vůči oprávněnosti vymezení koridoru pro komunikaci D52 a rozsah vyhodnocení vlivu
na životní prostředí byly řádně vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 4.:
Stávající komunikace D52 byla realizována v době, kdy vyhodnocení vlivu na životní prostředí,
jak jej specifikuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ještě neexistovalo. Komunikace
D52 (dříve R52), která byla dokončena před více než dvaceti lety, je vedena pouze na k. ú.
Smolín a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. Podél zastavěné části k. ú. Nová Ves u Pohořelic je
v současné době vedena pouze silnice I. třídy I/52. Hodnocení stávající D52 u Nové Vsi tedy ani
nemohlo být nikdy provedeno, protože ta se u Nové Vsi ani nenachází.
Ad. 5.:
Tvrzení spolku se nezakládá na pravdě. V textové části územního plánu v kapitole II.12.2.
Silniční doprava je uvedena citace ZÚR JMK: „Dálnice D52 (přede dnem nabytí účinnosti
zákona č. 268/2015 Sb. – R52) je v přeshraničních souvislostech součástí spojení Brno –
Mikulov – Vídeň, v regionálních souvislostech zpřístupňuje a obsluhuje jižní část OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno a sídla v N-SO2 rozvojové ose Vídeňská včetně
subregionálních center Pohořelice a Mikulov. V návaznosti na silnici I/53 v Pohořelicích se
spolupodílí na zpřístupnění prostoru Znojemska. V úseku Rajhrad – Pohořelice (křižovatka D52
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× I/53) je realizovaná v parametrech čtyřpruhové směrově dělené silnice s mimoúrovňovými
křižovatkami.
V evropských souvislostech, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady o hlavních
směrech Unie pro rozvoj transevropských dopravních sítí, je dálnice D52 zařazená do sítě TENT Core, u které se mimo jiné předpokládá dokončení sítě a odstranění úzkých míst do r. 2030.
Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen / Rakousko (E461) je zahrnuta v politice
územního rozvoje jako koridor kapacitní silnice. Usnesením vlády ČR č. 713/2010 Sb. o změně
usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní pozemní
komunikace Pohořelice – státní hranice s Rakouskou republikou je potvrzeno propojení
rychlostní silnice R52 na území České republiky a dálnice A5 na území Rakouské republiky na
česko-rakouské státní hranici mezi městy Mikulov a Drasenhofen.
Na základě celkového porovnání variant, s přihlédnutím ke stanovisku MŽP k hodnocení EIA,
projektant pro společné jednání ve smyslu § 37 stavebního zákona doporučil dále sledovat
variantu „Základní ŘSD“, která je z hlediska přepravní účinnosti a vytíženosti výrazně
příznivější, vhodně využitelná jak pro dálkovou tak regionální zdrojovou a cílovou dopravu.
Varianta „Základní ŘSD“ svým vedením ve stopě stávající I/52 minimalizuje zásahy do volné
krajiny.
Výběr výsledné varianty byl ve smyslu § 38 odst. 2 stavebního zákona předmětem zasedání
Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 28. 01. 2016, které usnesením č. 2302/16/Z24
schválilo jako nejvhodnější variantu „Základní ŘSD“ (DS01-A). Na základě výběru varianty
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje je upravena dokumentace pro veřejné projednání
návrhu ZÚR JMK.
Dálnice D52 je koncepčně zakotvena v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena v
Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu „Aktualizace
strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“. Její příprava ve spojení Pohořelice –
Mikulov – státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č. 713/2010, o změně
usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní silnice pozemní
komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice s Rakouskou. Záměr je obsažen v Prioritě 3
Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu „Aktualizace
strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“.
Navrhovaný koridor D52 naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (23) – „…vytvářet
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury…“, dále priority
územního plánování ZÚR JMK v odstavcích (3a), (3b) a (8a), které spočívají především ve
vytváření územních podmínek pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit
atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje a pro posílení vazeb mezi
prostorově blízkými centry osídlení s cílem podpořit formování kooperačních územních vztahů
a prostorovou dělbu práce a dále prioritu územního plánování ZÚR JMK v odstavci (7),
především ve vytváření územních podmínek pro kvalitní dopravní napojení JMK na evropskou
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních
koridorů.
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Koridor D52 je páteřní dopravní osou N-OS2 rozvojové osy Vídeňská, ve které je uplatněn
požadavek na vytváření územních podmínek pro rozvoj obcí s výraznou vazbou na dopravní
osu (Brno –) Pohořelice (– Vídeň), z čehož vyplývají i požadavky na kapacitu a upravenost
silničního tahu, který je součástí sítě TEN-T Core s předpokladem dokončení jeho přestavby do
r. 2030.“
Nelze tedy jakkoliv ze strany spolku spekulovat o nějakém zamlčení významu komunikace D52
a jejího zařazení do sítě TEN-T.
Ad. 6.:
Z výše uvedeného odůvodnění u vypořádání připomínky č. 5. je zřejmé, že uvedeno, že koridor
pro komunikaci D52 je koncepčně zakotven v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena
v Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu
„Aktualizace strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“. Příprava D52 ve spojení
Pohořelice – Mikulov – státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č.
713/2010, o změně usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní
silnice pozemní komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice s Rakouskou republikou.
Je tedy zjevné, že na přípravě záměru se podílí státní orgány v nejvyšší úrovni. Samotný
proces pořízení územního plánu vyžaduje spolupráci dotčených orgánů a jejich vzájemnou
shodu nad výsledkem projednání. Nelze tedy jakkoliv dovozovat, že by vymezení koridoru pro
D52 bylo provedeno bez součinnosti s dotčenými orgány.
Ad. 7.:
Uvedený rozsah chráněných území ÚSES (CHKO Pálava a PR Věstonická nádrž, Natura 2000,
EVL Mušovský luh, PO Pálava, PO Střední nádrž vodního dílo Nové Mlýny) se v rozsahu
řešeného území, dotčeného návrhem koridoru K-DS04 nenachází. Hodnocení tedy nemohlo být
provedeno na prvky, které se v dotčeném území nenachází, ale jsou až významně daleko za
hranicí řešeného území v jiném katastrálním území. V k. ú. Pohořelice nad Jihlavou se sice
nachází prvky soustavy Natura 2000, ale Krajský úřad, oddělení ochrany přírody a krajiny, jako
příslušný orgán ochrany přírody, ve svém stanovisku ze dne 07.09.2015 (S-JMK 110937/2015)
vydaném ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyloučil
významný vliv předmětného návrhu ÚP na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost EVL
nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a ani z hlediska jiných zájmů ochrany přírody neměl
zásadní připomínky (viz stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017).
Ad. 8.:
Lze plně odkázat na odůvodnění stanoviska č.j. JMK 58260/2019 ze dne 18.04.2019
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí, kde je m.j. uvedeno: „Konkrétní záměr
realizace D52 (původně R52) byl dále v podrobnějším měřítku podroben procesu posouzení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. projektové EIA) vedeném MŽP pod názvem
„Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“. V rámci projektové EIA bylo
posuzováno několik variant vedení rychlostní komunikace (nově dálnice), kdy k variantě
původně označené 1x bylo MŽP vydáno souhlasné stanovisko (tzv. stanovisko EIA) č. j.
4061/OPVI/05 ze dne 13.05.2005. Daná varianta byla postupně rozpracována v úrovni
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dokumentace pro územní rozhodnutí a v roce 2014 dále upřesněna tahovou studií pořízenou
Ministerstvem dopravy: „Technicko‑ekonomická studie v úseku R52 Pohořelice – státní
hranice ČR / Rakousko“: PK Ossendorf, a. s., 04/2014 (citace ZÚR JMK). Pro tento záměr bylo
následně MŽP pod č. j. 19817/ENV/16 ze dne 23.03.2016 vydáno Závazné stanovisko k ověření
souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Potenciální vlivy záměru na hlukovou situaci byly posouzeny a formou podmínek či
doporučení řešeny jak v rámci SEA vyhodnocení ZÚR JMK, tak v podrobnějším měřítku v rámci
výše uvedené projektové EIA. V rámci stanoviska EIA je uložena podmínka: „V dalších fázích
přípravy R52, po zaměření pozemků a určení přesného rozsahu stavby, zpracovat podrobnou
hlukovou studii výstavby a provozu R52 a dalších komunikací, na kterých se v souvislosti s
realizací R52 významně zvýší frekvence dopravy. Výsledkem této studie bude návrh
konkrétních protihlukových opatření pro zajištění hlukových limitů dle aktuálně platné
legislativy...“
Požadavek na posouzení hlukových vlivů stavby je tedy již ze ZÚR JMK a vyhodnocení EIA
přesunut do konkrétního územního řízení o umístění stavby.
Dále je v tomto citovaném stanovisku uvedeno: „Dále OŽP vzal při vyhodnocení připomínky v
potaz fakt, že Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen
„KHS“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 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“) předložený návrh ÚP posoudila a pod č. j. KHSJM
31334/2017/BV/HOK ze dne 07.06.2017 k němu uplatnila souhlas a nevznesla k němu žádné
připomínky.“
Ad. 9.:
V textové části územního plánu v kapitole II.12.2. Silniční doprava je uvedeno: „V návrhu ZÚR
JMK je z důvodu nezavlékání regionální dopravy do středu Nové Vsi navrhována doprovodná
komunikace v rámci koridoru pro dálnici D52. V textové části I. Návrh ZÚR JMK je navrhována
šíře koridoru 200m včetně doprovodné pozemní komunikace. V textové části II. Odůvodnění
ZÚR JMK je na str. 134 uvedeno cit.: „Návaznost na silniční síť nižšího významu a obsluha
území je zajištěna mimoúrovňovými křižovatkami (Pohořelice–jih), Ivaň, Perná, Mikulov–sever,
Mikulov–jih. Součástí koridoru jsou i úseky nově navrhovaných doprovodných komunikací.
Vymezení koridoru v šířce 200 m s rozšířením pro plochy MÚK (kruhová výseč o poloměru 180
– 350 m) vychází z výše zmíněné studie. Koridor včetně ploch pro MÚK je vymezen tak, že
zahrnuje územní nároky pro související stavby včetně doprovodných komunikací – silnice
II/395, které jsou řešeny variantně v technicko–ekonomické studii jako součást stavby v
souběhu s vlastní trasou D52.“ Z grafické části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé, že
doprovodná komunikace k dálnici D52 je v ZÚR JMK navrhována v souběhu s navrhovanou
D52 nikoliv průtahem Nové Vsi jak se podatelé domnívají.“
Lze dále odkázat na vyhodnocení připomínek u bodu 3. a 8. uplatněných připomínek.
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Ad. 10.:
Pořízení hlukové studie je dle výše uvedeného odůvodnění u bodu 9. vyžadováno pro
konkrétní návazné povolovací procesy, tj. územní řízení o umístění stavby, kde bude
předmětem vyhodnocení přípustnosti konkrétního stavebního záměru. V žádném případně
nelze hlukově konkretizovat záměr ve vztahu k vymezení koridoru. Koridor je dle ust. § 2 odst.
1 písm. j) stavebního zákona, koridorem plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a
technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy. Z definice koridoru je zřejmé, že
vymezení koridoru není umístěním konkrétní stavby, ale pouze specifikací území, ve kterém by
měl být určitý záměr v budoucnu územním rozhodnutím teprve umístěn. Z toho také vyplývá,
že v době vymezování koridoru v územním plánu nelze posuzovat konkrétní dopady na území,
které přinese až stavba, která bude umisťována v územním řízení. Rozdílnost dostupných
podkladů pro posouzení záměru je tak již dána možným rozsahem a obsahem jednotlivých
typů dokumentací. V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že: „Územní plán ani
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v
rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán
nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí
zastupitelstva výslovně uvedena.“ V rozhodnutí o pořízení územního plánu nebylo přijato
žádné usnesení o pořízení územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního
plánu.
Ad. 11.:
Z odůvodnění uvedeného v předchozím bodě je seznatelně uvedeno v jakém rozsahu lze a je
posuzována dokumentace územního plánu. V rámci posouzení vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí nebylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje shledáno stanovisko Krajské
hygienické stanice vadným.
S ohledem na tuto skutečnost považujeme podanou připomínku za nedůvodnou.
Ad. 12.:
Připomínka je nedůvodná. V připomínce je v obdobném smyslu jako u bodů 7. až 11. napadáno
neprovedení hodnocení rozptylové studie. Platí proto obdobně odůvodnění u bodů 7. až 11.
Ad. 13.: Koordinace záměru v území je při pořízení územního plánu řešena při projednání dle
ust. § 50 stavebního zákona. Konkrétně je ověření splnění koordinace záměrů mezi
jednotlivými územími řešena stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vydaného
dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona. Toto kladné stanovisko bylo vydáno dne 26.06.2019
pod č.j. JMK 80078/2019.
Záměry vyplývající ze ZÚR JMK jsou promítnuty do textové i grafické části návrhu ÚP a je
zajištěna jejich koordinace se sousedními katastrálními územími. Územní koordinace záměrů
vyplývající ze ZÚR JMK s okolními katastry je v návrhu ÚP Pohořelice zajištěna a dokladována
v Odůvodnění návrhu ÚP ve Výkrese širších vztahů označeném II.01 a popsána v Odůvodnění
návrhu ÚP v kapitole II.15 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území.
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Ad. 14.:
Námitky vůči oprávněnosti a správnosti vymezení koridoru pro komunikaci byly řádně
vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Pro úplnost dodáváme, že dle ust. § 2 odst. 1 písm. j) stavebního zákona, je koridorem plocha
vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební
povahy. V tomto ustanovení není uvedeno nic o tom, že by koridor musel obsahovat i rozsah
budoucího ochranného pásma komunikace, vyplývajících ze speciálních právních předpisů
(např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
Ad. 15.:
Připomínka v tomto bodě pouze doplňuje a dále rozvíjí nesprávný závěr spolku ohledně
vymezení koridoru pro komunikaci D52 v ZÚR JMK. Vzhledem k tomu kompletně odkazujeme
na vypořádání připomínky v předchozím bodě č. 14.
Ad. 16.:
Připomínka v tomto bodě pouze doplňuje a dále rozvíjí nesprávný závěr spolku ohledně
vymezení koridoru pro komunikaci D52 v ZÚR JMK. Vzhledem k tomu kompletně odkazujeme
na vypořádání připomínky v předchozím bodě

č. 14. Navíc upozorňujeme, že předmětem

projednání je územní plán Pohořelice, nikoliv územní plán Mikulov. Připomínka je tedy mylně
směřována na jiné správní území.
Ad. 17.:
Textové stanovení šířky koridoru K-DSO4, uvedené ve výrokové části územního plánu, je pro
povolovací proces i jeho územní stabilizaci, s ohledem na odkaz na výkresovou část územního
plánu, zcela legitimním způsobem jeho vymezení. Podrobnější stanovení parametrů koridoru
v textové části je zcela nadbytečné a hraničící s podrobností, která již územnímu plánu
nepřísluší. Právě výkresová část dokumentace zcela názorným způsobem definuje polohu, tvar
i šířkové parametry vůči stávající zástavbě a krajinným prvkům.
Z pohledu územního plánování je proto připomínka v tomto bodu nedůvodná.
Ad. 18.:
Navržená úprava koridoru je pouze lokální úpravou, zcela objektivně odůvodněnou možnými
návrhovými parametry budoucí komunikce. Jedná se tedy o zpřesnění koridoru zcela
v intencích ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona. Lze dále uvést, že dle ust. § 43 odst. 1
stavebního zákona: „… Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku
podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce
nevyloučí.“ Krajský úřad odbor životního prostředí ve svém stanovisku č. j. JMK 58260/2019 ze
dne 18.04.2019, k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí posoudil předloženou
dokumentaci

územního

plánu

Pohořelice

a

v projednávaném územním plánu.
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nevyloučil

žádný

z navržených

záměrů

Ad. 19.:
Koridor zapracovaný na základě ZÚR JMK obsahuje ve svém šířkovém řešení i návrh
doprovodné komunikace a a dalších podmiňujících staveb (např. přeložky inženýrských sítí…).
V ZÚR JMK je z důvodu nezavlékání regionální dopravy do středu Nové Vsi navrhována
doprovodná komunikace v rámci koridoru pro dálnici D52. V textové části I. Návrh ZÚR JMK je
navrhována šíře koridoru 200m včetně doprovodné komunikace. V textové části II. Odůvodnění
ZÚR JMK je na str. 134 uvedeno cit.: „Návaznost na silniční síť nižšího významu a obsluha
území je zajištěna mimoúrovňovými křižovatkami (Pohořelice–jih), Ivaň, Perná, Mikulov–sever,
Mikulov–jih. Součástí koridoru jsou i úseky nově navrhovaných doprovodných komunikací.
Vymezení koridoru v šířce 200 m s rozšířením pro plochy MÚK (kruhová výseč o poloměru 180
– 350 m) vychází z výše zmíněné studie. Koridor včetně ploch pro MÚK je vymezen tak, že
zahrnuje územní nároky pro související stavby včetně doprovodných komunikací – silnice
II/395, které jsou řešeny variantně v technicko–ekonomické studii jako součást stavby v
souběhu s vlastní trasou D52.“
Z grafické části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé, že doprovodná komunikace k dálnici
D52 je v ZÚR JMK navrhována v souběhu s navrhovanou D52.
S odkazem na toto vyhodnocení v ZÚR JMK se nelze domnívat v žádném případě, že by byla
navrhována nějaká nová komunikace, která by měla být nově zaváděna do centra Nové Vsi.
Je zcela na místě uvést, že koridor pro realizaci záměru D52 (v ZÚR JMK označen jako DS04
pro realizaci záměru „D52 Pohořelice - Mikulov - hranice ČR / Rakousko“) byl v rámci
pořizování ZÚR JMK podroben vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení dopadů na
obyvatelstvo a lidské zdraví. V tomto vyhodnocení byly identifikovány možné negativní vlivy a
stanovena „opatření k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci negativních vlivů“. V
rámci těchto opatření je u předmětného koridoru požadováno (cit. ZÚR JMK) „optimalizovat
trasu v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu (týká se zejména
MÚK Pohořelice a Mikulov jih). V místech případného kontaktu s chráněnou zástavbou zajistit
splnění hlukových limitů“. Jako kompenzační opatření pro lokality, kde je obtížné vlivy
eliminovat, je stanoveno kompenzační opatření, a to (cit. ZÚR JMK) „po vybudování dané
komunikace zamezit průjezdu tranzitní nákladní dopravy přes zástavbu přilehlých obcí
(objíždění placených úseků)“.
Konkrétní záměr realizace D52 (původně R52) byl dále v podrobnějším měřítku podroben
procesu posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. projektové EIA) vedeném
MŽP pod názvem „Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“. V rámci
projektové EIA bylo posuzováno několik variant vedení rychlostní komunikace (nově dálnice),
kdy k variantě původně označené 1x bylo MŽP vydáno souhlasné stanovisko (tzv. stanovisko
EIA) č. j. 4061/OPVI/05 ze dne 13.05.2005. Daná varianta byla postupně rozpracována v úrovni
dokumentace pro územní rozhodnutí a v roce 2014 dále upřesněna tahovou studií pořízenou
Ministerstvem dopravy: „Technicko‑ekonomická studie v úseku R52 Pohořelice – státní
hranice ČR / Rakousko“: PK Ossendorf, a. s., 04/2014 (citace ZÚR JMK). Pro tento záměr bylo
následně MŽP pod č. j. 19817/ENV/16 ze dne 23.03.2016 vydáno Závazné stanovisko k ověření
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souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Potenciální vlivy záměru na hlukovou situaci byly posouzeny a formou podmínek či
doporučení řešeny jak v rámci SEA vyhodnocení ZÚR JMK, tak v podrobnějším měřítku v rámci
výše uvedené projektové EIA. V rámci stanoviska EIA je uložena podmínka: „V dalších fázích
přípravy R52, po zaměření pozemků a určení přesného rozsahu stavby, zpracovat podrobnou
hlukovou studii výstavby a provozu R52 a dalších komunikací, na kterých se v souvislosti s
realizací R52 významně zvýší frekvence dopravy. Výsledkem této studie bude návrh
konkrétních protihlukových opatření pro zajištění hlukových limitů dle aktuálně platné
legislativy...“
Z výše uvedeného je tedy zjevné, že součástí navrženého koridoru DS04 je i doprovodná
komunikace.
Ad. 20.:
Odkazujeme plně na vypřádání předchozí připomínky u bodu 19.
Ad. 21.
Odkazujeme plně na vypřádání předchozích připomínek u bodu 18. a 19. Pro úplnost
doplňujeme, že v textové části výroku územního plánu je uvedeno např. v části I.C.14.
KORIDORY

PRO

UMÍSTĚNÍ

DOPRAVNÍ

A

TECHNICKÉ

INFRASTRUKTURY

A

PROTIZÁPLAVOVÝCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ jsou stanoveny podmínky pro
realizaci navrhovaných funkcí v koridorech pro umístění dopravní a technické infrastruktury. U
koridoru K-DS04 je uvedeno: „Hlavní využití: koridor je určen pro umístění dálnice D52 a
doprovodné pozemní komunikace.“ V textové části odůvodnění je v kapitole II.12.2. Silniční
doprava m.j. uvedeno: „Územní plán zpřesňuje koridor K-DS04 určený pro trasu dálnice D52,
který je obsažen v PÚR ČR (zde označen R52) a v Zásadách územního rozvoje kraje (zde
označen DS04) - viz kap. II.2. Koridor je vymezen tak, že zahrnuje územní nároky i pro MÚK a
související stavby, včetně doprovodné komunikace (II/395) umístěné v souběhu s D52.“
Je tedy zcela zřejmé, že doprovodná komunikace je součástí vymezeného koridoru K-DS04 a je
vedena v souběhu se záměrem budoucí komunikace D52, mimo zastavěnou část jednotlivých
obcí.
Ad. 22.:
Odkazujeme na vypořádání u předchozího bodu č. 21.
Ad. 23.:
Odkazujeme na vypořádání u bodu č. 21. Z tohoto odůvodnění je zřejmé, že doprovodná
komunikace je součástí vymezeného koridoru a je vedena v souběhu se záměrem budoucí
komunikace D52. Vymezení dalšího koridoru, který by se zcela překrýval s již navrženým
koridorem je zcela nadbytečná.

Pro úplnost sdělujeme, že v tomto bodě je připomínka

směřována vůči řešení ZÚR JMK, nikoliv vůči projednávanému územnímu plánu Pohořelice.
Vzhledem k tomu je považována za nedůvodnou.
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S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 24.:
Uvedený rozsudek se týká jiného právního stavu územního plánu v době neexistence platné
nadřazené územně plánovací dokumentace, viz popis skutkového stavu v části III. rozsudku.
V této části jsou uvedeny také podklady, na které uvedený rozsudek vztahuje. \jakákoliv
relevantní souvislost projednávaného ÚP s dokumentací jež byla předmětem rozsudku NSS
tedy nelze dovozovat.
Dle ust. § 43 odst.1 stavebního zákona: „ Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve
stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice
obce nevyloučí.“ Krajský úřad ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 žádný záměr,
zapracovaný v návrhu ÚP, z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce,
nevyloučil.
V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že: „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v
zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s
prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně
uvedena.“ V rozhodnutí o pořízení územního plánu nebylo přijato žádné usnesení o pořízení
územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního plánu.
Požadovaná podrobnost řešení by tedy byla v rozporu s výše uvedeným ustanovením
stavebního zákona.
V odůvodnění ZÚR JMK je mj. uvedeno: „Převedením rychlostní silnice R52 do kategorie
dálnice D52 dle zákona č. 268/2015 Sb. s platností od 31. 12. 2015 nedochází v prostorovém
vymezení koridoru v ZÚR JMK k žádným změnám. Navrhovaná kategorie rychlostní silnice, ve
které byly dílčí úseky silnice v předprojektové a projektové dokumentaci připravovány,
nedoznává žádných změn, které by vyvolávaly nové územní nároky ve vymezení koridorů, nebo
novou přepravní funkci v celém dálničním a silničním systému, navrhovaném v ZÚR JMK.
Změny v zatřídění sledují především jednotnost v označení a kategoriích v rámci evropské
dálniční a silniční sítě.“
Povinnost uvést ÚP do souladu s vydanou ZÚR je přímo zakotvena v ust. § 54 odst. 6 SZ.
Stávající úsek dálnice D52 má v řešeném území pravomocné stavební povolení i kolaudační
rozhodnutí. V žádném případě se nejedná o tzv. „černou stavbu“. Následné zrušení stávajícího
zákresu dálnice D52 (v době zrušení rychlostní silnice R52) a navržené trasy R52 v územním
plánu sídelního útvaru Pohořelice tak nemělo žádný faktický dopad na již dokončenou
existující komunikaci. Ve svém důsledku mělo dopad pouze na další úsek, navržený
k pokračování nynější D52 směrem ke státní hranici s Rakouskem.
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Platné ZÚR JMK náležitým způsobem vymezily trasu koridoru DS04 i vyznačily trasu
stávajícího úseku D52 v mapovém podkladu. Stávající úsek D52 je tak územně náležitě
stabilizován a navrhovaný koridor na tento existující dokončený a zkolaudovaný úsek D52
správně navazuje.
Způsob stanovení silničního ochranného pásma je přímo stanoven v ust. § 30 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo
rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě
rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje.“ V žádném případě se dle tohoto ustanovení nestanovuje silniční ochranné pásmo
územním plánem.
Ad. 25.:
Návrh územního plánu Pohořelice byl zpracován v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního
zákona, tj. se zapracování požadavků, v době přípravy dokumentace již účinných, ZÚR JMK.
Rozsah a správnost požadavků ZÚR JMK potvrdil i KÚ JMK – OÚPSŘ ve svém stanovisku dle
ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, č. j. JMK 80078/2019 ze dne 26.06.2019. V tomto
stanovisku je mj. uvedeno: „Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byly dne 05.10.2016
vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), které nabyly účinnosti
03.11.2016. V ZÚR JMK stanovené priority územního plánování Jihomoravského kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území jsou v návrhu ÚP zohledněny a řešením upřesněny.“
Ad. 26.:
Tvrzení spolku se nezakládá na skutečnosti.
Řešení územního plánu zohledňuje požadavky uplatněné při projednání zadání viz. Textová
část odůvodnění územního plánu, kapitola II.16. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
ZADÁNÍ. Zde jsou vedeny jednotlivé požadavky na územní plán a způsob jejich zapracování.
V mezidobí

došlo

k dokončení

kompletního

systému

protipovodňové

ochrany

města

Pohořelice a v současné době se zpracovává návrh aktualizace rozsahu povodňového území,
který již tato protipovodňová opatření bude zohledňovat. Lze tedy považovat požadavky
uplatněné při zadání za kompletně splněné.
Ad. 27.:
V textové části odůvodnění územního plánu, kapitole II.19.3. Důsledky na pozemky určené k
plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů, jsou řádným způsobem vyčísleny a odůvodněny
předpokládané zábory PUPFL. Celkový rozsah předpokládaných záborů v rozsahu cca 2,0 ha je
řešen především v souvislosti s koridory veřejně prospěšných staveb a opatření, zajišťujících
ochranu území a současně umožňující jeho další rozvoj, např.:
K-T2 Koridor je součástí protipovodňových opatření na ochranu zastavěného území
Pohořelice. Vzhledem k nedostatečné kapacitě Šumického potoka a nízké retenční schopnosti
Šumických rybníků je nutné vybudovat příkop, který odvede přívalové vody ze Šumických
rybníků bez průchodu zastavěným územím Pohořelic, nebo
K-DS21 Koridor je určen pro homogenizaci silnice I/53.
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Naproti tomu je v územním plánu navrženo nové zalesnění v rozsahu 17,58 ha, což je více než
dostačujícím kompenzačním opatřením.
Ad. 28.:
Problematika záborů ZPF je obecně problém v území, kde je naprostá většina půdy v I., nebo II.
Třídě ochrany, který lze řešit pouze po vzájemné dohodě s orgánem ochrany ZPF. Vzhledem
k rozsahu navržených předpokládaných záborů ZPF, jehož podstatná část je přejímána ze
stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, byla rovněž řešena příslušná
kompenzační opatření. Dohoda o konečném řešení návrhu územního plánu k záborům ZPF je
uvedena ve stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017 a JMK
32622/2018 ze dne 26.02.2019. V těchto stanoviscích je potvrzeno splnění požadavku ust. § 4
odst.3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů: „V řešeném území vykazují majoritní zastoupení zemědělské půdy I. a II. třídy
ochrany, kterým se tak nebylo možné z důvodu zachování kompaktnosti sídla zcela vyhnout.
Vzhledem

k

této

skutečnosti,

dále

řádně

prokázané

nezbytnosti

navrhovaného

nezemědělského využití lze konstatovat, že textovou částí odůvodnění byla rovněž řádným
způsobem vypořádána dikce ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF.“
Ad. 29.:
Prvky ÚSES zakreslené v návrhu územního plánu jsou převzaty ze schválených pozemkových
úprav v jednotlivých k. ú. a také ze schválených plánů společných zařízení z pozemkových
úprav. Rozsah podmínek uplatněných KÚ JMK – OŽP k zadání byl dokumentaci návrhu
územního plánu náležitě zapracován. Toto je také potvrzeno stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j.
JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017, kde je mj. uvedeno: „OŽP jako dotčený orgán ochrany
přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k
předloženému Návrhu územního plánu Pohořelice a konstatuje, že zájmy ochrany přírody a
krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem dotčeny.“
Připomínka je proto nedůvodná.
Ad. 30.:
Při projednání návrhu územního plánu dle ust. § 50 stavebního zákona uplatnil KÚ JMK – OŽP
z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší stanovisko: „OŽP jako dotčený orgán
příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje k
předloženému „Návrhu územního plánu Pohořelice“ stanovisko v tom smyslu, že po posouzení
předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky.“ Na základě tohoto
stanoviska je zřejmé, že požadavky na ochranu ovzduší jsou v návrhu územního plánu
dodrženy.
Připomínka je proto nedůvodná.
Ad. 31.:
Spolek znovu opakuje již dříve uvedené. Lze proto plně odkázat na vypořádání u připomínek
k bodům 19. – 23.
Ad. 32.:
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Uvedené vyjádření je vytrženo z kontextu celého zadání územního plánu. Předmětné zatížení
rezidenčních ploch hlukem vycházelo z údajů veřejně dostupných hlukových map ke stávající
komunikaci D52, nikoliv z návrhu nových komunikací. Jak je uvedeno i v textové části
odůvodnění návrhu územního plánu v kapitole II.16. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
ZADÁNÍ, lze tento rozsah zásahu nadměrným hlukem redukovat vhodným technickým
opatřením.
Ad. 33.:
V této připomínce spolek spoje dvě rozdílné otázky do jednoho. Je nutné si formulaci o
nutnosti doložení absence alternativního dopravního tahu mimo centrum města oddělit od
řešení dopravních koridorů pro tranzitní dopravu.
Požadavek na prověření alternativní dopravní trasy mimo centrum města vyplynul v době
přípravy územního plánu při pracovních jednáních. Stávající způsob vedení hlavní páteřní
komunikace středem města (ulice Brněnská, Lidická, Vídeňská a Znojemská) způsobuje
v centru při nutnosti zásahu do pozemní komunikace, nebo při nenadálé dopravní situaci,
naprosté přerušení hlavního páteřního propojení města. Cílem požadavku bylo nalezení
možného dopravního propojení jednotlivých části zastavěného území možnou objízdnou
trasou, mimo problematické centrum města. Tento požadavek se nijak nedotýká tranzitní
dopravy, jak se zcela mylně snaží spolek fabulovat.
Řešení „tranzitní dopravy“, použijeme-li formulaci spolku, je v současnosti řešeno mimo
zastavěné území města, po stávající D52 a I/53, které tvoří „obchvat“ města směrem sever – jih
po východním okraji zastavěného území. Pro řešení dopravní situace v centru města nejsou
natolik podstatné.
Na základě prověření tohoto požadavku při zpracování návrhu ÚP bylo zjištěno, že z důvodu
zachování kompaktnosti zástavby, prostorových podmínek a také s přihlédnutím k neúměrné
ekonomické zátěži, bylo od dalšího prověřování ustoupeno.
Ad. 34.:
V návrhu ÚP byly při jeho zpracování vymezeny zastavitelné plochy, navazující dopravně na
uvedenou komunikaci. Jejich vzájemný vliv i na stávající zástavbu byl náležitě posouzen ve
vyhodnocení vlivu na životní prostředí. V návazném stanovisku KÚ JMK – OD při společném
jednání o návrhu ÚP nebyl již požadavek dále uplatněn.
Ad. 35.:
V této připomínce si spolek sám protiřečí. Územní plán požaduje v rámci základní koncepce
rozvoje území, aby při zkapacitňování komunikací I/53 a při realizaci D52 byla navržena taková
opatření, aby nedošlo následně ke zvýšení dopravní zátěže v zastavěném území v Nové Vsi.
Jedná se o jeden ze základních koncepčních požadavků pro návrh komunikační sítě. Při
pořizování územního plánu jsou známy požadavky obyvatel Nové Vsi na zachování kvality
bydlení i jejich obavy na zavlékání doprovodné dopravy do zastavěného území Nové Vsi.
Územní plán proto má ve svém řešení požadavky především na řešení doprovodné komunikace
mimo zastavěné území Nové Vsi, což by mělo zajistit nezvyšování dopravní zátěže
v zastavěném území Nové Vsi.
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Ad. 36.:
V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že: „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v
zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s
prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně
uvedena.“ V rozhodnutí o pořízení územního plánu nebylo přijato žádné usnesení o pořízení
územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního plánu.
Podrobnosti tedy nelze řešit nad rámec možného dle ust. §43 odst. 3 SZ.
Požadované řešení náleží do zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a nelze je tedy
řešit v projednávaném ÚP.
Koridor navržený v ÚP zahrnuje i stavby doprovodné a související, tzn. Že zahrnuje i možnost
umístění protihlukového opatření.
Ad. 37.:
Územní plán opět pouze vymezuje území, ve kterém má být záměr řešen. Nijak ovšem nemůže
stanovit konkrétní jeho technické řešení. To by bylo v rozporu s ust. § 43 odst. 3 stavebního
zákona. Je zde tedy ponechána určitá „volnost“ technického řešení, která ovšem musí být
v souladu se všemi právními předpisy.
Ad. 38.:
V ÚP bude k dojasnění způsobu rozhodování v území doplněna podmínka k rozhodnování
v překryvné části koridoru: „Vztah regulace uvedené pro koridor a pro části ploch s rozdílným
způsobem využití, nad kterými je koridor vymezen: do doby započetí užívání dokončené stavby
dopravní infrastruktury, pro kterou je koridor vymezen, se ve vymezeném koridoru použijí
pouze podmínky využití stanovené pro koridor dopravní infrastruktury, zatímco podmínky
využití překrytých ploch se použijí až po započetí užívání dokončené stavby.“
Ad. 39.:
Rozpor připomínkovaný spolkem nelze z řešení územního plánu nijak dovodit. Územní plán
definuje koridor jak v textové části, kde stanovuje jeho funkční využití, tak v grafické části, kde
stabilizuje jeho polohu. Koridor je definován jako koridor pro dopravní infrastrukturu, což je jak
dálnice D52 tak i její doprovodná komunikace.
Ad. 40.:
Z uvedené připomínky není zřejmé jaké úpravy se spolek domáhá. Z textu obecně vyplývá, že
spolek nesouhlasí s vymezení koridoru pro dálnici D52. Námitky vůči způsobu vymezení
koridoru pro komunikaci byly řádně vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 41.:
Informační materiál ŘSD ČR je pořizovateli znám. Nicméně územně plánovací dokumentace
v souladu se ZÚR JMK vymezuje doprovodnou komunikaci v souběhu s D52, což ve svém
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důsledku znamená, že návrh řešení doprovodné komunikace v informačním letáku by byl, po
vydání územního plánu, v rozporu s požadavky územního plánu. V tomto ohledu bude i
případný návrh řešení ŘSD ČR nutné korigovat.
Požadavek na umístění doprovodné komunikace k D52 u Nové Vsi je v ÚP obsažen
v podmínkách využití koridoru K- DS04, což je pro rozhodování v území dostatečné. Další
zpřesnění polohy doprovodné komunikace bude zpřesněno až v navazujícím územním řízení.
Ad. 42.:
Lze plně odkázat na vypořádání u předchozího bodu č. 41. a také u bodu č. 23.
Ad. 43.:
Většinová část zastavitelných ploch je přejímána ze stávajícího územního plánu sídelního
útvaru Pohořelice. V mezidobí od zpracování návrhu dokumentace územního plánu byla
vydána povolení ke stavbě na podstatné části výrobních ploch a byla již i zahájena výstavba
jednotlivých objektů. Kapacita volných ploch pro realizaci zástavby takového charakteru je
tedy již ve stávajícím územním plánu sídelního útvaru téměř vyčerpána. Zábor pozemků ZPF je
odůvodněn výše u bodu č. 28.
Ad. 44.:
Koridor územní rezervy navazuje na dopravní koridory v návazných katastrálních územích k ú.
Ivaň a k. ú. Vranovice nad Svratkou. Tyto koridory jsou již v územních plánech stabilizovány a
zajišťují vedení hlavních komunikací mimo zastavěné části obcí. Územní plán Pohořelice tak
v návaznosti na tyto koridory zajišťuje koordinaci záměrů v území a návaznost řešení na
sousední katastry. Právě s ohledem na skutečnost, že územní studie silničního propojení byla
vyjmuta s evidence územně plánovacích činností, je tento koridor veden pouze jako územní
rezerva. Územní rezerva nijak neomezuje stávající využití dotčených pozemků, pro které jsou
využívány v současnosti. Nejsou tak ani dotčena vlastnická práva jednotlivých majitelů
pozemků. Odůvodnění potřeby vymezení koridoru územní rezervy je uvedeno v textové části
územního plánu, v kapitole II.17. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR.
Ad. 45.:
Koridor územní rezervy navazuje na dopravní koridory v návazném katastrálním území k. ú.
Cvrčovice u Pohořelic. Koridor je již v územním plánu stabilizován a zajišťuje vedení hlavních
komunikací mimo zastavěnou část obce. Trasování koridoru současně řeší problematickou
dopravní situaci v centru města Pohořelice, kde již v minulosti došlo k vážným dopravním
nehodám. Významově má především sloužit pro odvedení těžké nákladní dopravy mimo
centrum Pohořelic. Územní plán Pohořelice tak v návaznosti na koridor v územním plánu
Cvrčovice zajišťuje koordinaci záměrů v území a návaznost řešení na sousední katastr.
S ohledem na skutečnost, že v současné době není k dispozici podrobnější technické řešení
silničního propojení, je tento koridor veden pouze jako územní rezerva. Koridor je navíc veden
v trase komunikace, která byla stabilizována při komplexních pozemkových úpravách v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou. V současné době je na základě komplexní pozemkové úpravy
dokončena realizace části této komunikace na novém hrázovém objektu suchého poldru.
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Územní rezerva ve své podstatě nijak neomezuje stávající využití dotčených pozemků, pro
které jsou využívány v současnosti. Nejsou tak ani dotčena vlastnická práva jednotlivých
majitelů pozemků. Odůvodnění potřeby vymezení koridoru územní rezervy je uvedeno
v textové části územního plánu, v kapitole II.17. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO
VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR.
Ad. 46.:
Připomínka uvedená v tomto bodě je směřována proti vymezení záměrů v platných ZÚR JMK.
Námitky vůči způsobu vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu byly řádně vypořádány
při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 47.:
Údaje o předpokládaném záboru koridoru K-DS04 jsou uvedeny správně. S ohledem na
skutečnost, že vymezení koridoru zahrnuje jak možné umístění komunikace D52, tak i
doprovodné komunikace, není nutné uvádět zábor pro doprovodnou komunikaci samostatně.
Zábory

v koridorech

jsou

podle

platné

metodiky

stanovovány

odborným

odhadem

zpracovatele, na rozdíl od záborů ZPF v návrhových plochách, ve kterých je zábor
vyhodnocován v rozsahu celé plochy.
Ad. 48.:
Územní plán Pohořelice nemůže posuzovat ve svém řešení variantní zábor v jiném správním
území. To je mimo pravomoc pořizovatele. Územní plán je pořizován na základě závazné
dokumentace ZÚR JMK, která vymezuje způsob a trasu vedení koridoru. Pořizovateli nepřísluší
posuzovat způsob vyhodnocení záborů ZPF v platných ZÚR JMK.
Připomínka uvedená v tomto bodě je směřována proti vymezení záměrů v platných ZÚR JMK.
Námitky vůči způsobu vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu a jejich vyhodnocení byly
řádně vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 49.:
V rámci projednání územního plánu dle ust. §52 stavebního zákona není předmětem
posuzování dokumentace vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – SEA. Toto
posouzení bylo předmětem projednání v rámci ust. §50 stavebního zákona. K vyhodnocení
SEA bylo vydáno stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 58260/2019 ze dne 18.04.2019. V rámci
posouzené dokumentace SEA byl součástí posuzování i koridor K- DS04, který má sloužit pro
budoucí umístění komunikace D52 a doprovodné komunikace. Požadavek na vyhodnocení
vlivu D52 spadá již pod vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí, což je již proces
posouzení EIA, který nelze při zpracování územního plánu provádět.
Ad. 50.:
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Tvrzení spolku v tomto bodě je zcela neodůvodněné. Výčet komunikací, nacházejících se
v řešeném území je uveden v textové části odůvodnění územního plánu v kapitole II.12.2.
Silniční doprava. V této části je také uveden popis navrhovaných úprav silniční sítě
s příslušným odůvodněním. Připomínka je směřována na výčet komunikací v hodnocení SEA,
která ovšem hodnotí vliv předmětného územního plánu na životní prostředí, je nutné srovnat
text hodnocení na podkladu právě hodnoceného územního plánu. Navíc na str. 81 SEA
hodnocení, uvedený text vůbec nevyskytuje. V textu SEA hodnocení se formulace uvedená
spolkem nevyskytuje ani na žádném jiném místě. Z textu připomínky není zjevné, co je cílem
spolku ve vztahu k řešení stávajících komunikací. Koridor K- DS04 je zapracován na základě a
v souladu s požadavkem ZÚR JMK.
Ad. 51.:
Zde si spolek protiřečí ve vztahu předchozí připomínce 50., kde naznačuje že stávající
komunikace I/52 je kapacitně vyhovující, zatímco v této připomínce poukazuje na nárůst těžké
nákladní dopravy během 6-ti let na „neuvěřitelných 220%“ na této komunikaci.
Právě nárůst těžké nákladní dopravy, ale i dopravy celkové, dostatečně odůvodňuje potřebu
vymezení koridoru pro D52. Připomínka spolku směřuje na podklady pro hodnocení
konkrétního stavebního záměru, který ovšem není předmětem možného řešení územního
plánu. Územní plán vymezuje pouze plochy a koridory, ve kterých má být následným územním
rozhodnutím konkrétní stavební záměr, v konkrétních parametrech a s konkrétním dopadem na
území, umístěn. Hodnocení potřeby vymezení předmětného koridoru bylo provedeno v ZÚR
JMK. Územní plán již pouze zpřesňuje rozsah vymezení s ohledem na místní podmínky, jeho
kapacitní parametry, ve vztahu k napojení koridoru na státní hranici, s ohledem na místní
příslušnost nelze hodnotit.
Ad. 52.:
Tvrzení spolku v tomto bodě je zcela neodůvodněné. Na str. 81 SEA hodnocení, se uvedený
text vůbec nevyskytuje. V textu SEA hodnocení se formulace uvedená spolkem nevyskytuje ani
na žádném jiném místě.
Uvedený text je vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, kam byl ovšm
text převzat z dokumentace územně analytických podkladů ORP Pohořelice. Týká se stávající
I/52, resp. D/52.
Ad. 53.:
Tvrzení spolku v tomto bodě je zcela neodůvodněné. Na str. 81 SEA hodnocení, se uvedený
text vůbec nevyskytuje. V textu SEA hodnocení se formulace uvedená spolkem nevyskytuje ani
na žádném jiném místě.
Textová fabulace formálních obratů je výrazně zavádějící. Uvedené formulace jsou ustálenou
formulací v rámci SWOT analýz. SWOT je zkratka složená z počátečních písmen slov Strengths
(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).
Z uvedené je již zřejmé, že označení „slabé stránky“ je běžně užívaný termín, vycházejí ze
samotného principu SWOT analýzy. Slabou stránkou se obecně rozumí nízká kvalita řešené
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oblasti. Cílem řešení je minimalizace slabých stránek. Posílení slabých stránek pak v tomto
případě znamená zlepšení kvality v dané nedostatkové oblasti řešení územního plánování.
Identifikace silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb pro území obce je povinnou
součástí rozboru udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů, nikoliv
součástí samotného územního plánu (k § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti).
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území zahrnuje uvedení jeho silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na
1. horninové prostředí a geologii,
2. vodní režim,
3. hygienu životního prostředí,
4. ochranu přírody a krajiny,
5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
6. veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
7. sociodemografické podmínky,
8. bydlení,
9. rekreaci,
10. hospodářské podmínky;
závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení
vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Ad. 54.:
V rámci projednání územního plánu dle ust. §52 stavebního zákona není předmětem
posuzování dokumentace vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – SEA. Toto
posouzení bylo předmětem projednání v rámci ust. §50 stavebního zákona. K vyhodnocení
SEA bylo vydáno stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 58260/2019 ze dne 18.04.2019.
Ad. 55.:
Formulací v textu je řečeno, že daný problém nelze řešit nástroji územního plánování, ale až
konkrétním technickým opatřením v rámci podrobnější dokumentace pro územní rozhodnutí.
Ad. 56.:
Stavební zákon ukládá pořizovateli dle ust. § 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona v opatření
obecné povahy, v odůvodnění přezkoumat soulad návrhu územního plánu zejména s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. V rámci tohoto ust. je pak
na stanovisko KÚ JMK – OÚPSŘ, vydané dle ust. §50 odst. 7 náležitě odkázáno. Stavební
zákon však nikde neurčuje povinnost přiložení jeho plného znění při projednávání územního
plánu dle ust. § 52 stavebního zákona.
Ad. 57.:
Výkres datovaný 09/2019 pouze přehledně zakresluje požadavky uplatněné při společném
jednání o návrhu územního plánu dle ust. § 50 stavebního zákona. Požadavky uplatněné při
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projednání dle ust. § 50 stavebního zákona byly předány v souladu s ust. § 50 odst. 5
stavebního zákona KÚ JMK – OŽP k vydání stanoviska k vyhodnocení SEA. Hodnotící orgán
měl tedy k dispozici všechny potřebné údaje pro vydání stanoviska.
V rozsahu doplnění dokumentace pro řízení o územním plánu dle ust. § 52 stavebního zákona
je pak zpracován rozdílový text s vyznačením změn od jednání dle ust. § 50 stavebního zákona.
K této dokumentaci vydal KÚ JMK – OŽP dne 07.11.2019 stanovisko č. j. JMK 158910/2019, ve
kterém je uvedeno: „Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů:
OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona nemá k částem
řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, připomínky.
Ze závěrů doloženého aktualizovaného SEA vyhodnocení (verze 09/2019) vyplývá, že úpravy
provedené v návrhu ÚP po společném jednání nemají vliv na závěry a doporučení původního
SEA vyhodnocení; současně OŽP po prověření předložených podkladů shledal, že jeho
požadavky uplatněné v rámci SEA stanoviska jsou v návrhu ÚP zapracovány.“.
Z uvedeného je zcela zjevné, že rozsah záměrů zakreslených v dokumentaci označené 09/2019
je odsouhlasen orgánem hodnocení SEA.
Spolkem požadované vydání nové veřejné vyhlášky by bylo pouze úkonem, který nemá v dané
věci žádný smysl a ani oporu ve stavebním zákoně.
Ad. 58.:
V rozsudku Krajského soudu č. j. 65 A 3/2017 – 931 ze dne 20.12.2017 je mj. uvedeno: „. V části
A.6. (na str. 144 – 222) nazvané „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů
navrhovaných

variant

Zásad

územního

rozvoje

Jihomoravského

kraje,

včetně

vlivů

sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých

a přechodných, kladných

a záporných“

se

nachází

kompletní

zhodnocení

kumulativních a synergických vlivů, které je přehledně a velmi podrobně provedeno v 11
vytčených oblastech [Vyhodnocení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje; Vyhodnocení rozvojových oblastí a rozvojových os a specifických oblastí;
Vyhodnocení specifických oblastí; Vyhodnocení zpřesnění vymezení ploch a koridorů
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu,
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a
územních rezerv; Vyhodnocení upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot; Vyhodnocení stanovení cílových charakteristik
krajiny; Vyhodnocení vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich
využití územní studií; Vyhodnocení stanovení pořad změn (etapizace); Souhrnné vyhodnocení
vlivů ploch a koridorů na sledované složky životního prostředí; Územní rezervy; Vyhodnocení
vlivů přesahujících hranice kraje]. Dále se v předloženém vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území nachází část A.7. (na str. 222 – 227) nazvaná „Porovnání zjištěných nebo
předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich
zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení“, kde
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jsou podle názoru zdejšího soudu na základě objektivních kritérii (s jasně popsanou metodikou
získaných dat) přezkoumatelně a zákonně vyhodnoceny

jednotlivé varianty vedení

problematických páteřních komunikací D43 a D52. Krom těchto údajů soud také shledává, že
předložené vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje přílohu 2 označenou jako
„Hodnocení záměrů“, kde se na celkem 924 stranách nachází vskutku důkladný rozbor
jednotlivých (v zásadách územního rozvoje) obsažených záměrů formou přehledných tabulek s
tím, že u každého jednotlivého záměru je uveden jeho popis, stávající funkce, hodnoty a limity
vymezeného koridoru/plochy, dále je zde uvedena charakteristika identifikovaných vlivů na
jednotlivé sledované složky práva životního prostředí (které vyhodnocují skutková zjištění
obsažená v části A.3. vyhodnocení vlivů) a to z hlediska dotčení přímého, sekundárního,
synergického,

kumulativního,

krátkodobého,

střednědobého,

dlouhodobého,

trvalého,

přechodného, kladného či záporného a také je zde obsaženo posouzení sekundárního
(podmíněného) působení mezi jednotlivými oblastmi (složkami životního prostředí) navzájem.
Následuje u každého záměru vyhodnocení identifikovaných vlivů s uvedením vymezení vlivu,
jeho charakteristikou, významností vlivu (a to na plusové a minusové škále), popisu vlivu a
případným komentářem, případně uvádí takový významný negativní vliv, který by vylučoval
realizaci posuzovaného záměru. Toto vyhodnocení je prováděno opětovně vůči jednotlivým
sledovaným složkám životního prostředí. Klíčovou části posouzení každého záměru je
vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů, které je posouzeno vůči jednotlivým složkám
životního prostředí (např. ovzduší, obyvatelstvo, lidské zdraví a krajina) a opět s uvedením
významnosti vlivu. Tabulky obsahují také opatření ke snížení a zmírnění negativních vlivů, a to
včetně stanovení jejich účinnosti (za všechny soud jako příklad uvádí: „Optimalizovat trasu
v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu. V místech přiblížení
komunikace k okrajové zástavbě sídel realizovat protihluková opatření, která se doporučuje
dimenzovat s rezervou cca 3 dB vůči hranici hlukového limitu.“). Tabulky obsahují také
kompenzační opatření a pravidla sledování vlivů, což bude soudem rozebráno dále. Zdejší
soud důsledně zkontroloval jednotlivé záměry, jak jsou vymezeny v příloze 2 vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, a na tomto místě musí jednoznačně shledat, že postup
zvolený odpůrcem při zohlednění a zhodnocení kumulativních a synergických vlivů je zcela
přezkoumatelný, odůvodněný a zákonný, dalo by se říct dokonce příkladný, jednotlivé záměry
jsou podrobeny důslednému posouzení a to včetně navržených opatření ke snížení a zmírnění
negativních vlivů, a postup odpůrce bez jakýchkoliv pochyb naplňuje požadavky vyjádřené v
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526.“
S ohledem na tento rozsudek, jehož platnost byla potvrzena rozsudkem Nejvyššího správního
soudu č. j. 2 As 122/2018 – 512 ze dne 30.05.2019, lze považovat připomínky spolku za zcela
nedůvodné.
Ad. 59.:
Stanovisko k vyhodnocení SEA č. j. JMK 58260/2019 ze 18.04.2019 pouze hodnotí zcela
legitimní a transparentní proces projednání návrhu územního plánu s orgánem ochrany ZPF.
V rámci snahy o vypořádání původního částečně negativního stanoviska k dílčí části řešení
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územního plánu, bylo pořizovatelem po dohodě s pověřeným zastupitelem a projektantem
územního plánu navrženo několik kompenzačních opatření, která byla ve svém důsledku
příznivější pro celkovou ochranu ZPF v řešeném území a jako taková byla dne 26.02.2019 pod
č. j. JMK 32622/2019 potvrzena stanoviskem souhlasným KÚ JMK – OŽP.
Připomínku v tomto bodě shledáváme nedůvodnou.
Ad. 60.:
Nelze než konstatovat, že Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí je
v mezích svých kompetencí orgánem příslušným k posuzování vlivů na životní prostředí a
v souladu s ust. § 22 písm. d) zákona 100/2001 Sb., je tudíž příslušný k vypořádání pouze
připomínek a námitek, které se týkají přímo SEA vyhodnocení ÚP a připomínek a námitek
týkajících se samotných vlivů ÚP na životní prostředí a veřejné zdraví.
Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí postupuje při vypořádávání
připomínek v souladu s dlouhodobým metodickým vedením MŽP, jako svého nadřízeného a
metodologického orgánu, kdy vzhledem k rozsahu připomínek tyto v některých případech
slučuje či generalizuje dle jejich věcného obsahu.
Ad. 61.:
Nelze než konstatovat, že posouzení záměru realizace D52 (původně R52) v předmětném území
proběhlo v souladu s legislativou, a to na všech stupních podrobnosti (ZÚR JMK, SEA
vyhodnocení návrhu ÚP, i tzv. projektová EIA k předmětnému úseku D52 v gesci MŽP).
Ze strany podatele námitky jde tedy vlastně o 2 požadavky:
1) aby bylo na úrovni ÚP zakotveno, že „doprovodná komunikace pro D52 nebude
vedena středem Nové Vsi“,
2) požadavek na vyloučení průjezdu automobilů nad 3,5 t po stávající komunikaci
středem Nové Vsi, a to s výjimkou dopravy, která má na k. ú. Nová Ves svůj zdroj
nebo cíl.
Jak již Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí uvedl v původním
vypořádání připomínky v rámci SEA stanoviska, v měřítku podrobnosti ZÚR JMK je jako
opatření pro lokality, kde je obtížné hlukové vlivy dopravy eliminovat, stanoveno kompenzační
opatření, a to (cit. ZÚR JMK): „po vybudování dané komunikace zamezit průjezdu tranzitní
nákladní dopravy přes zástavbu přilehlých obcí (objíždění placených úseků)“. Takto
formulovaná podmínka je plně v souladu s požadavky podatele připomínky uvedenými v jeho
odůvodnění k původní připomínce č. 2.
Jak je také konstatováno ve vypořádání připomínky č. 2 v rámci SEA stanoviska, je také v
rámci stanoviska EIA uložena podmínka: „V dalších fázích přípravy R52, po zaměření pozemků
a určení přesného rozsahu stavby, zpracovat podrobnou hlukovou studii výstavby a provozu
R52 a dalších komunikací, na kterých se v souvislosti s realizací R52 významně zvýší
frekvence dopravy. Výsledkem této studie bude návrh konkrétních protihlukových opatření pro
zajištění hlukových limitů dle aktuálně platné legislativy...“
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Podatel uvádí svoje tvrzení, že (cit.): „Je dlouhodobě známo, že jedním ze zásadních pochybení
v EIA je právě neprovedení posouzení doprovodné komunikace.“ V posudku původní EIA (v
gesci MŽP) pro daný záměr jsou komentovány i důsledky pro doprovodné komunikace…
V této fázi - tedy při pořizování ÚP - nelze stanovovat podmínku na úrovni ÚP, která by
omezovala vjezd vozidel do některých lokalit či na některé komunikace dle tonáže. Toto musí
být součástí řízení podle zvláštních právních předpisů na základě projednání již konkrétního
technického řešení záměru (tedy R52/D52)….
Ad. 62.:
Jak již Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí uvedl ve vypořádání
původní připomínky v rámci SEA stanoviska a jak podatel námitky sám uvedl ve svém
odůvodnění původní námitky, v odůvodnění návrhu ÚP je citováno ze ZÚR JMK, že D52 je
součástí sítě TEN-T Core. Jelikož TEN-T Core je označení pro Transevropskou dopravní síť, je
evidentní, že údaj o tom, že předmětná komunikace spadá svým významem do sítě
transevropských komunikací, v návrhu ÚP zamlčen nebyl. Úvahy podatele námitky o
jakémkoliv zamlčení tohoto faktu jsou tedy liché.
Dále lze konstatovat, že informace o tom, že je daná komunikace zařazena do sítě komunikací
TEN-T Core, sama o sobě nemá jakýkoliv vliv na vyhodnocení potenciálních dopadů dané
komunikace na okolí, neboť sama o sobě neříká nic o konkrétních intenzitách dopravy apod.
Data o dopravě a jejích předpokládaných intenzitách ke konkrétním územím v budoucnu
vychází ze sčítání dopravy a následně z uznaných modelů a predikcí intenzit dopravy a jsou
předmětem podrobnějšího vyhodnocení na úrovni projektové EIA. Jak již bylo uvedeno výše,
projektová EIA byla přitom zpracována, a to v gesci MŽP, včetně stanovení podmínek pro další
realizaci záměru, za účelem eliminace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví.
Nad rámec výše uvedeného lze konstatovat, že z úvah podatele námitky není zřejmé, jak
podrobně by síť komunikací TEN-T Core měla být v rámci návrhu ÚP popsána, aby to bylo, dle
mínění podatele námitky, adekvátní jejímu významu. Systém TEN-T Core není z principu
neměnný. Proto se dá pouze spekulovat o tom, jaký dopad na vyhodnocení SEA v rámci
předmětného ÚP by mělo mít např. zařazení další transevropské komunikace do této sítě….
Ad. 63.:
Nelze než odkázat na vypořádání Krajského úřadu, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní
prostředí k této připomínce v rámci SEA stanoviska, kde již jednou bylo konstatováno, že
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS“), jako
věcně

a

místně

příslušný

správní

úřad

podle

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“) předložený návrh ÚP
posoudila a pod č. j. KHSJM 31334/2017/BV/HOK ze dne 07.06.2017 k němu uplatnila souhlas a
nevznesla k němu žádné připomínky.
Současně je nutné také odkázat na již zmíněné proběhlé posouzení a závěry projektové EIA
v gesci MŽP, která se posouzením záměru mj. z hlediska hluku zabývala, a to ve všech
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stupních posouzení (oznámení, dokumentace, posudek). Stanovisko EIA přitom obsahuje
rozsáhlý soubor podmínek, mj. také za účelem minimalizace negativních dopadů záměru
z hlediska hluku; přičemž tyto podmínky musí být ve všech fázích přípravy záměru
respektovány.
Ad. 64.:
S tvrzením uvedeným v připomínce se pořizovatel neztotožňuje a odkazuje na své vyjádření
k vypořádání dílčí připomínky č. 11, které lze obdobně uplatnit i na dílčí připomínku č. 12
(včetně odkazu na stanovisko KHS).
Ad. 65.:
Kapitola č. 4.3 a podkapitola 6.1.8 SEA vyhodnocení shrnují ve zkratce výsledky odborného
posouzení vlivů na tyto složky životního prostředí. Podrobné posouzení vlivů jednotlivých
návrhových ploch či jejich skupin na jednotlivé složky životního prostředí je v souladu se
zákonem provedeno v kapitole 6.2, a to jak v tabelární, tak slovní formě.
Současně nelze než opětovně odkázat na vyhodnocení těchto vlivů jak na úrovni SEA k ZÚR
JMK, tak na úrovni projektové EIA na D52.
Ad. 66.:
V rámci předmětného dokumentu neshledal pořizovatel žádné pochybení co do rozsahu
uvedených materiálů a možnosti jejich čitelnosti.
Připomínka je nedůvodná.
Ad. 67.:
Projednávaný územní plán obsahuje mj. třetí textovou část nazvanou Vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území, ve které je zapracována dokumentace vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí – SEA. Toto potvrzuje i spolek v předchozí připomínce.
Tvrzení spolku o nepromítnutí SEA do odůvodnění dokumentace územního plánu tedy není
pravdivé. Dále lze uvést citaci: „V části řešeného území jsou však překračovány krátkodobé
imisní limity pro PM10 a benzo(a)pyren, především v okolí dálnice D52 a intenzivně
využívaných komunikací I. a II. třídy.“. Jedná se tedy o lokální dílčí problém, kterého je
dosahováno pouze krátkodobě a je lokálně vázán na stávající komunikaci D52 a silnice I. a II.
třídy. Bezpochyby je toto překročení vázáno na objem přepravy na těchto komunikacích.
Odvedením přepravního objemu z komunikací nižších tříd na komunikaci D52 tak lze řešit dílčí
část. Návrh nové komunikace D52 pak svým technickým provedením musí zajistit ochranu
návazného území před negativním vlivem dopravy obecně ve všech aspektech.
Ad. 68.:
Návrhem územního plánu se zabýval nejen orgán ochrany přírody a krajiny KÚ JMK, ale také
KHS JMK ve svém souhlasném stanovisku č. j. KHSJM 31334/2017/BV/HOK ze dne 07.06.2017
a č. j. KHSJM 60582/2019/BV/HOK ze dne 05.11.2019. V obou případech je v závěru vedeno
vyhodnocení: „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“.
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Požadavek spolku na vypuštění „D52“ z dokumentace územního plánu je tedy s ohledem na
výše uvedené nedůvodný.
Ohledně posouzení SEA U ZÚR JMK odkazujeme na naše vypořádání u bodu 58.
Ad. 69.:
Lze plně odkázat na vypořádání připomínky u předchozího bodu č. 68.
Ad. 70.:
Vyhodnocení ovzduší a vlivů na ně je uvedeno v SEA hodnocení nejen v kapitolách 4.3, 4.5, 6.1,
ale je průběžně řešeno v celém textu hodnocení SEA ve všech souvisejících aspektech, včetně
návrhu možných opatření.
Územní plán nenavrhuje samostatně dálnici D52 ani její doprovodnou komunikaci, ale
vymezuje koridorem K-DS04 rozsah území, ve kterém by tyto záměry měly být umístěny.
Jakýkoliv požadavek na přímé hodnocení těchto komunikací v územním plánu po stránce
životního prostředí je tedy neoprávněný a nerealizovatelný. Pro přímé hodnocení vlivů stavby
na životní prostředí slouží proces EIA, nikoliv SEA.
9.4.9. Dne 11.11.2019 byly na podatelnu MěÚ Pohořelice doručeny připomínky spolku „Děti
Země – Klub za udržitelnou dopravu“, IČO 67010041, Cejl 866/50a, 602 00 Brno.
Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, (dále jen MěÚ) zveřejnil
veřejnou vyhlášku ze dne 3. 10. 2019, č.j. MUPO-52673/2019/SU/BRP zahájení řízení o vydání ÚP
Pohořelice s tím, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Pohořelice se bude konat dne 4. 11.
2019 a do 7 dnů ode dne tohoto veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a námitky.
Podáváme tímto níže specifikované a odůvodněné námitky.
Účastenství Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu (dále jen Dětí Země) v řízení je v souladu
s ustanovením § 3 odst. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb. Předmětem činnosti našeho spolku je
ochrana životního prostředí. Náš spolek byl úředně registrován a splňuje podmínku tříleté existence
dle cit. zákona (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=836876&typ=UPLNY).
O významu spolků jako společenství jednotlivců, kteří mají zájem na ochraně přírody a krajiny a
příznivého životního prostředí (tj. nejen přírody a krajiny) dle Listiny lidských práv a svobod, v rámci
žalobní legitimace při podávání žalob proti územním plánům, resp. Zásadám územního rozvoje, se
vyjádřil i Ústavní soud ve svých nálezech ze dne 30. 5. 2014, zn. I. ÚS 59/14 a ze dne 13. 10. 2015,
zn. IV. ÚS 3572/14 (cit.): „26. Občanům sdruženým ve spolku nelze podle stěžovatelů upírat právo na
společnou účast při rozhodování o jejich životním prostředí jen proto, že založili spolek jako
specifickou právnickou osobu, na kterou delegovali svá práva přímé účasti na ochraně přírody a
krajiny. Stěžovatelé zdůraznili, že místní nebo věcný vztah stěžovatelů nelze hodnotit dle formálních
kritérií jako je název, sídlo nebo stanovy. Spolek jednal přitom plně v intencích zájmů svých členů a v
rámci svého předmětu činnosti podle stanov. Má tak mít právo na to, aby bylo uznáno jeho „dotčení“ a
tedy i jeho věcná legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy.“
Tímto podáváme ve lhůtě do 11. 11. 2019 své námitky, které se týkají územní města Pohořelice jako
celku. Náš spolek se věnuje ochraně životního prostředí, přírody a krajiny a veřejnému zdraví občanů
v rámci ČR, čímž odůvodňujeme naše podání. Náš spolek ve vztahu k předmětné věci, návrhu
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nového ÚP Pohořelice k ochraně koridoru dálnice D52, je dotčen, neboť tato dálnice je nadmístním
prvkem, který vyvolá vliv i mimo území města Pohořelice. Náš spolek splňuje také kritérium věcné
náplně činnosti spolku.
Vzhledem k výše uvedenému podáváme námitky, které MěÚ je povinný vypořádat a Zastupitelstvo
města Pohořelice navrhnout rozhodnutí o nich. Současně upozorňujeme, že některé námitky
poukazují na závažné právní vady, že není možné současný návrh ÚP Pohořelice předložit
Zastupitelstvu města Pohořelice, ale je nutné provést zásadní kroky k nápravě. Pak teprve bude
možné novou veřejnou vyhláškou znovu oznámit veřejné projednání upraveného návrhu ÚP
Pohořelice. Při tomto projednání, pak bude MěÚ povinen opět vypořádat podané námitky.
Předesíláme, že Město Pohořelice prohrálo spor u NSS, který v územním plánu pro Pohořelice zrušil
nezákonně schválený koridor silnice R52 – viz rozsudek ze dne 19. 12. 2012, čj. 6 Ao 4/2010–88.
Námitky Dětí Země:
1. Zmatečná veřejná vyhláška, zmařený úkon. Ve veřejné vyhlášce č.j. MUPO-52673/2019/SU/BRP je
uvedeno, že „Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, (dále jen „úřad
územního plánování“), jako pořizovatel Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c) a § 13
odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, zahájení řízení o vydání Územního plánu Pohořelice a konání veřejného
projednání“. Toto ale není v souladu se stavebním zákonem, neboť neprobíhá řízení o vydání
územního plánu. Vydání územního plánu je zcela jiný úkon.
Vydání je úkonem dle § 54 stavebního zákona. Veřejná vyhláška je proto zatížena vadou a musí být
vydána nová veřejná vyhláška a nyní zmařené řízení musí být opakováno.
2. Lhůta, kterou správní orgán vymezil ve veřejné vyhlášce, zveřejněné 4. 10. 2019, byla chybná.
Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o veřejné projednávání zahrnující posouzení vlivů
SEA, byla lhůta projednávání stanovena chybně. Minimální lhůta od zveřejnění veřejné vyhlášky do
posledního dne lhůty pro námitky musela být minimálně 15 dní (na doručení vyhlášky) plus 30 dní na
vyjádření, tedy celkem 45 dní.
3. Namítáme vymezení koridoru dálnice D52 vedené nejen v těsné blízkosti urbanizované časti města
Pohořelice zahrnující i obytnou oblast Nové Vsi. Tento koridor byl chybně vymezen v ZÚR JMK, což
však neznamená, že tento koridor má město Pohořelice slepě převzít a jen ho drobně zúžit. V ZÚR
JMK nebylo totiž provedeno posouzení všech vlivů na obyvatelstvo (včetně hlučnosti, ovzduší), a to
včetně řádného posouzení kumulativních a synergických vlivů dálnice D52 na město Pohořelice a jeho
část Novou Ves.
V Příloze č. 2 SEA k platným ZÚR JMK se pro záměr DS04 (tj. „D52 Pohořelice - Mikulov - hranice ČR
/ Rakousko“) totiž na str. 26 nachází jen nic neříkající text, který nemůže naplnit povinnost provedení
předmětného hodnocení a který je zde dokonce zcela v identické formě nakopírován do tří zcela
věcně odlišných typů hodnocení, tj. hodnocení vlivů na ovzduší, vlivů na obyvatelstvo a vlivů na
veřejné zdraví.
Toto naprosto nedostatečné hodnocení SEA ve všech třech případech zní „Záměr neprochází územím
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s překročením imisních limitů. Komunikace je vedena prakticky v ose stávající silnice I/52, která je
vedena převážně mimo kontakt s obytnou zástavbou. Výjimkou je oblast města Mikulova, kde je
současná silnice vedena po okraji obytné zástavby, zatímco nová komunikace odvede dopravu do
větší vzdálenosti od města.
Kontakt s obytnou zástavbou je minimální.“ Město Pohořelice ani jeho část Nová Ves zde není ani
zmíněna. Toto tedy nelze akceptovat a náprava musí zahrnovat přepracování ZÚR JMK a nové
posouzení.
4. Již existující trasování D52 v těsné blízkosti obytné části města Pohořelice, a to včetně části Nové
Vsi, je environmetálním rizikem a mělo být řádně vyhodnoceno. Územní plánování určuje stav území
na desítky let, takže vyhodnocení SEA mělo být řádně vyhodnoceno, a to pro dálnici D52 po dobu
minimálně 20 let po jejím předpokládaném uvedení do provozu (jak je to požadováno v rezortních
předpisech Ministerstva dopravy). Nic takového nebylo provedeno.
5. Je zamlčen význam dálnice D52. Bylo přitom povinností zpracovatele ÚP Pohořelice toto řádně
uvést, když už to bylo do značné míry ignorováno v ZÚR JMK. Dálnice D52 je dle PÚR součástí TENT a byla v ZÚR JMK vymezena jako součást tzv. transevropského Baltsko-jadranského
transevropského koridoru. Tento typ komunikace je určen v EU pro dálkovou osobní a nákladní
dopravu, tedy i dálkovou / tranzitní dopravu kamionovou. To, že nebezpečí velkého negativního vlivu,
jak z hlediska hlučnosti, tak z hlediska ovzduší zde velmi reálně existuje, dokládá i oficiální sčítání
dopravy (viz www.rsd.cz), které dokládá, že za pouhých 6 let, tj. od roku 2010 do roku 2016, bylo
zjištěno, že na hraničním přechodu v Mikulově vzrostla těžká nákladní doprava o 220 %. Bez
korektního ocenění vstupních údajů, tedy i typu komunikace a aspoň hrubého odhadu výhledové
intenzity dopravy a typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající v noci /
klesající v noci) nelze schvalovat územní plán.
6. Ve výroku ZÚR JMK je jako úkol pro územní plánování, tedy i pro pořizování ÚP Pohořelice,
závazně požadováno (viz str. 45 výroku ZÚR JMK) „Zpřesnit a vymezit koridor dálnice D52
v součinnosti s dotčenými orgány státní správy, s ohledem na jeho přepravní funkci, požadované
technické parametry a návaznost na postupně realizovanou kapacitní silnici A5 Wien – Drasenhofen“.
V návrhu ÚP Pohořelice nic takového provedeno není a musí to být napraveno.
7. Ve výroku ZÚR JMK je jako úkol pro územní plánování, tedy i pro pořizování ÚP Pohořelice,
závazně požadováno (viz str. 45 výroku ZÚR JMK) „Zpřesnit a vymezit koridor dálnice D52 s ohledem
na optimalizaci trasy v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, zajistit
splnění hlukových limitů, minimalizaci vlivů na CHKO Pálava a PR Věstonická nádrž, minimalizaci
vlivů na lokality soustavy Natura 2000 EVL Mušovský luh, PO Pálava, PO Střední nádrž vodního díla
Nové Mlýny, minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL, minimalizaci vlivů na ochranná pásma
vodních zdrojů I. a II. stupně.“. V návrhu ÚP Pohořelice nic takového provedeno není a musí to být
napraveno.
8. Zajištění splnění hlukových limitů není v návrhu ÚP Pohořelice nijak provedeno, neboť toto by
vyžadovalo odborné posouzení hlučnosti ve vazbě na typu komunikace a aspoň hrubého odhadu
výhledové intenzity dopravy a typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající
v noci / klesající v noci).
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Akustická studie je pro tento ÚP nevyhnutelná a musí být do odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice
doplněna. Bez akustické studie nelze přezkoumatelně zajistit splnění hlukových limitů ani splnit cíl
minimalizace dopadů na obytnou zástavbu.
9. Splnění cíle minimalizace dopadů na obytnou zástavbu je specificky pro ÚP Pohořelice, kde se dle
ZÚR JMK vymezuje a zpřesňuje koridor D52 nutno minimalizovat i vlivy ze znečištění ovzduší, kde
zdrojem jsou tzv. mobilní zdroje znečištění, tedy zde silniční doprava. Rozptylová studie je zde tedy
nevyhnutelná a musí být do odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice doplněna. Bez doložené akustické
studie nelze přezkoumatelně splnit cíl minimalizace dopadů na obytnou zástavbu.
10. Pro pořízení akustické a rozptylové studie je nutné doložit její vstupní data, tj. odborně provedené
dopravní modelování s výhledové intenzity dopravy na dobu 20 let po předpokládaném uvedení D52
do provozu, s doložením všech informací nutných pro zpracování akustické a rozptylové studie, tj. i
typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající v noci / klesající v noci). Toto
musí být i dle výroku ZÚR JMK zajištěno pro D52 včetně zahrnutí návaznosti na postupně
realizovanou kapacitní silnici A5Wien – Drasenhofen, tedy aktivaci D52 jako transevropské sítě TEN-T
a jako součást transevropského Baltskojadranského koridoru.
11. Za absence podkladů, tj. dopravního modelování a hlukové studie, lze označit stanovisko KHS
JMK za vadné.
12. Stejně tak tomu je i díky absenci rozptylové studie, neboť výše uvedená vstupní data a obě
absentující studie zcela vyloučily možnost naplnění základního úkolu KHS, a to vydání stanoviska,
které by se přezkoumatelně vyjádřilo k vlivům na veřejné zdraví. V dané situaci měla tedy k
odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice doložena i studie vlivů na veřejné zdraví, kterou měla KHS JMK
přezkoumat a vydat i k ní stanovisko. V absenci posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracovaného
osobou s autorizací Ministerstva zdravotnictví nebylo možné vydat stanovisko KHS JMK.
13. Ve výroku ZÚR JMK je jako úkol pro územní plánování, tedy i pro pořizování ÚP Pohořelice,
závazně požadováno (viz str. 45 výroku ZÚR JMK) „Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru
dálnice D52 v ÚPD dotčených obcí.“ Není zcela srozumitelné, co ZÚR JMK zde požadují. Toto v této
částečně zmatečné situaci mělo být na základě požadavku pořizovatele ÚP Pohořelice vyjasněno s
nadřízeným orgánem územního plánování, který ZÚR JMK pořídil, a toto upřesnění mělo být doloženo
v odůvodnění ÚP Pohořelice. Toto však v odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice absentuje.
14. V ZÚR JMK je koridor vymezen D52 chybně v tom, že je zde vymezen koridor příliš úzký. Ve
výroku ZÚR JMK je závazně stanoveno: „Vedení koridoru: MÚK Pohořelice-jih – Ivaň – Perná –
Mikulov – hranice ČR / Rakousko. Šířka koridoru: 200 m, včetně doprovodné komunikace“. To, že
koridor pro dálnici D52 je nesprávně úzký plyne z toho, že v této nedostatečné šíři koridoru pro D52
nebude možné vymezit zákonem požadované ochranné silniční pásmo (šíře 100 m od středu každého
krajního jízdního pásu). Nelze toto učinit dodatečně.
15. Lze zdůraznit, že vzájemná návaznost procesů územního plánování a územního řízení vyžaduje,
aby již na úrovni ZÚR byly brány v úvahu zákonné požadavky, které se bezprostředně projeví až v
územním řízení.
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Pokud šíře koridoru vymezená v ZÚR není dostatečná, není to možné napravit na úrovni územního
plánu, v němž koridor převzatý ze ZÚR se smí pouze zpřesňovat, tj. „zužovat“ v rámci hranic koridoru
ze ZÚR.
Není-li koridor vymezený pro záměr dálnice D52 v ZÚR JMK dostatečný, aby obsáhl i silniční
ochranné pásmo (tedy pro dálnici cca 30 m + 2 x 100 m, tedy celkem cca 230 m), a koridor je v ZÚR
široký jen 200 m, pak v daném případě těleso umisťované komunikace dohromady se silničním
ochranným pásmem zasahují mimo vymezený koridor. Je to zde ukázka nedodržení ust. § 18 odst. 1
stavebního zákona, kde se požaduje, aby každá územně plánovací dokumentace vytvářela podmínky
pro výstavbu.
16. V návrhu ÚP Pohořelice je šíře koridoru D52 stanovena takto: „200 m mimo zastavěné území a
zastavitelné plochy (dle zákresu v grafické části), s místním rozšířením v prostorech křížení s jinými
komunikacemi a v úseku směrového oblouku jižně od Nové Vsi. Plocha MÚK Pohořelice-jih kruh o
poloměru 180 m“. Nelze použít věcně zužující formulaci a koridor pouze definovat „mimo zastavěné
území a zastavitelné plochy“.
17. Pro každou územně plánovací dokumentaci platí, že zde musí být soulad mezi její textovou částí a
grafickou částí, jinak v místech rozporu nelze rozhodovat a nelze na rozpory navazovat. V ZÚR JMK
je jednoznačně v textové části stanoveno pro koridor D52: „Vedení koridoru: MÚK Pohořelice-jih –
Ivaň – Perná – Mikulov – hranice ČR / Rakousko. Šířka koridoru: 200 m, včetně doprovodné
komunikace“. Také je zcela nepřípustné koridor D52 oproti ZÚR JMK rozšiřovat. Je tedy nutné
vypustit formulaci o „místním rozšíření v prostorech křížení s jinými komunikacemi a v úseku
směrového oblouku jižně od Nové Vsi“. Rozšíření nad 200 m je dle závazných ZÚR JMK možné jen
pro plochu MÚK Pohořelice-jih, a to pouze do limitu danou grafickou části ZÚR JMK a textovou částí
ZÚR JMK, tj. „kruh o poloměru 180 m“, nikde jinde nesmí být koridor D52 v ÚP Pohořelice širší než
200 m, a tedy „místním rozšíření v prostorech křížení s jinými komunikacemi a v úseku směrového
oblouku jižně od Nové Vsi“ je nutné z návrhu ÚP Pohořelice odstranit.
18. V ZÚR JMK není vymezen koridor doprovodné komunikace, což je vadou, neboť každý koridor
musí být v ZÚR vymezen. Na ZÚR JMK tedy nelze v ÚP Pohořelice navazovat. Napraveno to ale
může být až po Aktualizaci ZÚR JMK, kde by byl znovu vymezen koridor pro D52 a také vymezen
koridor pro doprovodnou komunikaci k D52. Koridor D52 v ÚP Pohořelice nemůže být vymezen bez
doprovodné komunikace.
19. Vzhledem k tomu, že v ZÚR JMK kraj doprovodnou komunikaci označil jako silnici II. druhé třídy,
II/395 Pohořelice – Mikulov, musí být tato komunikace vymezena jako jeden celek od Pohořelic do
Mikulova, což nelze provést jinak než v Aktualizaci ZÚR JMK.
20. Rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2012, čj. 6 Ao 4/2010–88 zrušil koridor R52 na území Pohořelic
jako celek, tedy i včetně úseku, kde silnice již existuje, tj. od MÚK R52 x II/416 po křižovatku R52 x
I/53 a to zcela jednoznačně s odkazem na nevymezení této komunikace v nadřazené územně
plánovací dokumentaci ÚP VÚC okresu Břeclav z roku 1981. Náprava nebyla sjednána ani v ÚP VÚC
okresu Břeclavska z roku 2006 (který byla navíc zrušen rozsudkem NSS ze dne 25. 11. 2009, č. j. 3
Ao 1/2007–210). Náprava nebyla ani sjednána v tzv. 2. ZÚR JMK z roku 2011, které byly zrušeny
rozsudkem NSS ze dne 21. 6. 2012, č.j. 1 Ao 7/2011–526. Náprava nebyla sjednána ani v tzv. 3. ZÚR
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JMK vydaných v roce 2016. Koridor D52 v úseku od MÚK R52 x II/416 po křižovatku R52 x I/53 nemá
oporu v ZÚR JMK. Koridor D52 v tomto úseku není ani nyní vymezen v návrhu ÚP Pohořelice. V
tomto úseku však tento koridor vymezen být musí, neboť v územním plánování je podstatné vymezení
koridoru i z důvodu stanovení práv a povinností majitelů nemovitostí a nakládání s územím v
ochranném silničním pásmu, tj. zde 100 m na každou stranu komunikace od středu vnějšího jízdního
pásu. Nápravu zde opět musí být sjednána v Aktualizaci ZÚR JMK. Do této doby nelze vydat nový ÚP
Pohořelice, neboť je nutné napřed zlegalizovat úsek D52 od MÚK R52 x II/416 po křižovatku R52 x
I/53, a to vymezením koridoru D52 v tomto úseku.
21. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 se jeví jako zastaralé.
Je nutné požádat Krajský úřad JMK o aktualizované stanovisko. Zastaralost stanoviska je zjevná i z
tvrzení v jeho závěru, kde je uvedeno: „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK)
byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího
správního soudu 1 Ao 7/2011 – 526 ze dne 21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení,
bylo opatření obecné povahy – ZÚR JMK – zrušeno“. Evidentně bylo toto stanoviska vydáno za zcela
jiné územně plánovací situace v JMK.
22. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 požaduje „nová
výstavba plánovaná v záplavovém území bude umožněna až po provedení kompletního systému
protipovodňových opatření, který ji ochrání před rozlivem vodního toku Jihlava. Zároveň musí být v
závazné části ÚP Pohořelice výslovně zakázáno umístění, povolení a provedení výstavby na těchto
plochách před realizací protipovodňových opatření. Výše uvedené podmínky musí být zapracovány do
textu výrokové i grafické části územního plánu. 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.“ Toto nebylo v plném rozsahu do návrhu ÚP Pohořelice zapracováno.
23. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 požaduje „OŽP
upozorňuje na ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona, které pořizovatelům a zpracovatelům územně
plánovací dokumentace ukládá povinnost dbát zachování lesa, řídit se ustanoveními lesního zákona,
navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí
a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Při zpracování jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků a navrhnout alternativní řešení.“ Toto nebylo v plném rozsahu do návrhu
ÚP Pohořelice zapracováno.
24. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 požaduje „OŽP
upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona účinného od 01.04.2015 lze zemědělskou půdu I. a II.
třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF.“ Toto nebylo v plném rozsahu v návrhu ÚP Pohořelice respektováno a není
dokládána pro každý jednotlivý případ, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem
ochrany ZPF.
25. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„OŽP dále upozorňuje na skutečnost, že extravilán obce, nacházející se především na západní části
území města, leží v oblasti doletu hus z ptačí oblasti Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny. Motivem
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ochrany ptačí oblasti jsou mimo jiné zimující severské husy a na ně vázaný orel mořský. Husy,
především husa polní a husa běločelá, se zde v zimním období a v době tahu shromažďují v
desetitisícových počtech. Na nádrži nocují a odpočívají, za potravou zalétají do polí 25-30 km,
výjimečně při obzvláště vysokých počtech až 40 km daleko. Zesláblí, poranění či postřelení jedinci se
stávají potravní základnou pro orly mořské. Aby krajina byla i nadále pro dropy využitelná, je nutno ji
uchránit před některými vlivy, především před výstavbou staveb vyšších než jsou stromy v okolní
krajině, tedy stavby vyšší než 15 – 25 m (například větrné elektrárny, které jsou přímo nebezpečné,
navíc znamenají zábor vhodných potravních biotopů), záměry které znamenají změnu tradičního
využívání zemědělské půdy (například fotovoltaické elektrárny, pěstování rychlerostoucích dřevin
a zalesňování ve volné krajině ve vzdálenosti větší než 200 m od zastavěného území obcí). Tyto
podmínky je nutné zohlednit i při vymezování prvků ÚSES.“ Toto nebylo v návrhu ÚP Pohořelice
respektováno.
26. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 odkazuje na Krajský
program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č.
11/2012. Tento dokument je mnoho let neplatný. Stanovisko Krajského úřadu JMK tedy musí být
aktualizováno.
27. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„Nelze souhlasit s tvrzením, že pro území města Pohořelice je problémem k řešení "nevyhovující úsek
komunikace II/395 – průtah obcemi". ÚP může max. řešit návaznosti ve městě; tyto budou v souladu s
Územní studií silničního propojení silnice R52 a I/53 s dálnicí D2, zadávanou JMK.“ Toto se týká
doprovodné komunikace II/395 v ZÚR JMK vedené jako Pohořelice – Mikulov, ale bez jasného
vymezení koridoru. Koridor komunikaci II/395 tedy nelze v ÚP Pohořelice jakkoliv modifikovat dokud v
ZÚR JMK nebude jednoznačně vymezen tento koridor, a to v celé délce od Pohořelic do Mikulova. Na
vymezení této komunikace v celé délce je nutné trvat zejména proto, že při nevyjasněné situaci pak
dochází k tvrzením, že tato doprovodná komunikace může také vést přes Pasohlávky, Brod nad Dyjí a
Dolní Dunajovice, tj. v trase nyní navržené náhradní trase pro dopravu při plánované rekonstrukci
mostu na trase mezi správními územími obcí Pasohlávky a Horní Věstonice.
28. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„Na území města jsou podle zadání "rezidenční plochy zasažené nadměrným hlukem z dopravy",
přesto zásady koncepce rozvoje neobsahují základní prvek řešení – navrhování rezidenčních ploch
mimo dosah hluku z dopravy.“
K této problematice je nutné namítnout, že díky absenci akustické a rozptylové studie nelze tyto
plochy věrohodně identifikovat, což je naprosto nutné. Akustická a rozptylová studie musí být
doplněny a při návrhu ÚP Pohořelice využity i k vymezení ploch s nadlimitním hlukem (zejména
zjevně nočním) pro dobu 20 let od předpokládané realizace D52 a pro již existující negativní ovlivnění
obytné oblasti Pohořelic (včetně Nové Vsi) a stanovit s jasným odůvodněním příslušná kompenzační a
zmírňující opatření.
29. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„V návrhu ÚP bude nutné doložit, že skutečně ve městě "absentuje alternativní dopravní tah mimo
centrum města" a řešení případného problému je v oblasti nástrojů územního plánování.“ V návrhu ÚP
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není tato problematika dořešena. Je nutné vymezit takové dopravní koridory v rámci města
Pohořelice, aby nebyla zavlékána tranzitní doprava do Pohořelic a ani do jeho části Nová Ves.
30. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17. 9. 2015, č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„Je třeba prověřit relevantnost hlavní zásady „pro výrobu a služby neobtěžující bydlení využít plochy
uvnitř obytné zástavby, především podél silnice II/395". Pokud se to má týkat i severního úseku silnice
II/395 na území města, jde o zásadu kontraproduktivní k identifikovaným problémům k řešení
(„problémy v průtahu obcemi", „nevyhovující křížení komunikací v centru města").“ V návrhu ÚP není
tato problematika dořešena.
31. Výrok v návrhu ÚP Pohořelice stanoví: „vytvářet podmínky pro zkapacitnění silnice I/53 a
zkapacitnění silnice I/52, resp. pokračování dálnice D52 ve směru na Mikulov, při současném
nezvyšování dopravní zátěže v zastavěném území v Nové Vsi“. Toto je v rozporu s nedořešením
doprovodné komunikace k D52, přičemž by realizace stavby způsobila „zvýšení dopravní zátěže v
zastavěném území v Nové Vsi“. Návrh ÚP musí být přepracován.
32. Pro splnění podmínek dle § 18 odst. 1 stavebního zákona, tj. povinnosti v územním plánování
vytvářet předpoklady pro výstavbu, a to samozřejmě splnění této povinnosti průkazným způsobem,
nelze do ÚP vkládat formulace jako „Bude zohledněno potenciální ohrožení plochy negativními vlivy z
dopravy (I/52 / D52)“.. Naopak je v ÚP nutno vyhradit plochy pro protihluková opatření a ochranu
obyvatel a postupovat tak dle principu předběžné opatrnosti jak ukládá § 13 zákona ć. 17/1992. NSS
pod princip předběžné opatrnosti zařadil právě § 13 cit. zákona, který zní: „Lze-li se zřetelem ke všem
okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního
prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro
odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“ Toto tedy podle NSS dopadá i na procesy územního
plánování a každému ohrožení musí být bráněno.
33. Na str. 34 návrhu výroku ÚP Pohořelice je definice „Koridoru pro umístění technické infrastruktury“
K-T1 a je zde uvedeno, že „Hlavní využití: koridor je určen pro odvedení dešťové vody z dálnice D52“.
Takovéto nakládání s vodami z dálnice, které jsou kontaminovány LTO a dalšími škodlivinami, je
nepřípustné.
Navrhujeme takové územně plánovací řešení pro vody z dálnice, aby se do území tyto vody bez
přečistění nedostaly. Toto zahrnuje nepochybně i nutnost vymezení ploch pro umístění retenčních a
sedimentačních nádrží, pro související technologie a pro zajištění proti havarijnímu přetečení do volné
krajiny.
34. Zakreslení koridoru pro D52 v blízkosti Nové Vsi je nejednoznačné:
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Není zde přípustné použití překryvových jevů. Každá plocha v tomto území musí být jednoznačně
přiřazena pouze jednomu funkčnímu typu.
35. Koridor K-DS04 „Koridor dopravní infrastruktury – silniční doprava“ nelze vymezit, jak je uvedeno
na str. 35 výroku, tj. „Hlavní využití: koridor je určen pro umístění dálnice D52 a doprovodné silniční
pozemní komunikace“. Doprovodná komunikace musí být samostatně a jednoznačně vymezena. Za
stávající situace, kdy tomu tak není, je zde i rozpor mezi grafickou a textovou částí návrhu ÚP
Pohořelice.
36. Je nutné modifikovat text na str. 93 odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice: „Dálnice D52 je koncepčně
zakotvena v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena v Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury
a dopravního napojení kraje v dokumentu „Aktualizace strategické vize Strategie Jihomoravského
kraje 2020“. Její příprava ve spojení Pohořelice – Mikulov –státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena
Usnesením vlády ČR č. 713/2010, o změně usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a
výstavbě kapacitní silnice pozemní komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice s Rakouskou.
Záměr je obsažen v Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu

101

„Aktualizace strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“.“ Usnesení vlády nemůže
rozhodovat o výběru variant, o tom se rozhoduje výlučně v procesu územního plánování podle
stavebního zákona. Tedy je nutné vypustit formulaci „Její příprava ve spojení Pohořelice – Mikulov –
státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č. 713/2010, o změně usnesení vlády
ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní silnice pozemní komunikace v úseku
Pohořelice – státní hranice s Rakouskou“. Odkaz na koncepční zapojení v dokumentu „Dopravní
sektorové strategii, 2. fáze“ je zavádějící, neboť tento dokument naopak zpochybnil realizaci dálnice
D52, když na str. 68 ve znění pro vládu uvádí: „Z hlediska kumulativních vlivů plánovaných dopravních
staveb na přírodu a krajinu je velmi problematickým regionem i Jihomoravský kraj. Kromě stávajících
dálnic D1 a D2 jsou zde plánovány rychlostní silnice R52 (pokračování stávající rychlostní silnice na
státní hranici u Mikulova, vedené v dnešní trase I/52), R55 z Břeclavi na SV a R43 z Brna na sever.
Dále jsou zde navrhovány trasy rychlých spojení z Prahy do Vídně a z Brna na Ostravu. Při kumulaci
těchto záměrů dojde k významně negativním kumulativním vlivům zejména na biodiverzitu a přírodní
biotopy a na migrační prostupnost. Z tohoto důvodu je třeba zvážit, zda jsou všechny plánované
stavby rychlostních silnic v regionu z dopravního hlediska skutečně nutné a zda je třeba je stavět
v navrhované kapacitě. Tento přístup DSS2 předpokládá v navazujících projektových pracích u R43,
R52 i R55, kde bude samostatně prověřena potřebná kapacita a případně navržena redukce
kapacitních parametrů při současném dodržení parametrů vyžadovaných pro síť TEN-T.“ Dále pak na
str. 292 bylo přiznáno, že „R52 Pohořelice – státní hranice (cluster CS031P, projekty S002, S003,
S004): Hodnocení stavby v tomto clusteru nedopadlo v porovnání s ostatními clustery pozitivně“.
37. Doprovodnou komunikaci je nutné v ÚP Pohořelice dořešit. Lze to dokumentovat výkresem
z oficiální publikace ŘSD „Dálnice D52 Pohořelice – VN Nové Mlýny, stavba 5204, Informační leták,
stav k 06/2019“.
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Doprovodná komunikace nemá vést středem Nové Vsi. Toto je citováno i na str. 93 Odůvodnění
Návrhu ÚP Pohořelice: „Dále je v odůvodnění ZÚR uvedeno: „V návrhu ZÚR JMK je z důvodu
nezavlékání regionální dopravy do středu Nové Vsi navrhována doprovodná komunikace v rámci
koridoru pro dálnici D52.“ I kdyby se akceptovalo, že rozlišení ZÚR JMK nebylo dostatečné pro
vymezení samostatného a jasně definovaného koridoru pro doprovodnou komunikaci D52, pak je
zcela nepochybné, že koridor doprovodné komunikace musí být v ÚP Pohořelice samostatně a
jednoznačně vymezen. (pozn.: ZÚR JMK jsou rozporné, neboť místo, aby věc byla plně řešena, tak
odkazují na tzv. technicko-ekonomickou studii k D52, kde však je doprovodná komunikace řešena
nejednoznačně – variantně – a ne v celé délce podél D52, tedy i s problémem zavlečení dopravy do
středu Nové Vsi.) Nelze tedy akceptovat tvrzení ze str. 93 odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice, kde
se zpracovatel pokouší v rozporu s výše uvedeným argumentovat nesprávně tvrdit toto: „Z grafické
části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé, že doprovodná komunikace k dálnici D52 je v ZÚR
JMK navrhována v souběhu s navrhovanou D52 nikoliv průtahem Nové Vsi jak se podatelé
domnívají“. Trváme proto na dopracování ÚP Pohořelice a jednoznačné vymezení koridoru silnice
II/395 Pohořelice – Mikulov (dle označení v ZÚR JMK), a to na celém správním území města
Pohořelice, tedy v prostoru mimo Novou Ves.
38. Nesouhlasíme ani s koncepcí masivního rozrůstání skladových prostor na jihu Pohořelic, což je
v odůvodnění návrhu kvantifikována nárůstem ploch téměř o polovinu oproti plochám stávajícím (a ne
ještě úplně využitým). Je zde uvedeno: „V současné době mají stávající plochy pro výrobu a
skladování výměru cca 125,6 ha. Navrhované plochy pro výrobu a skladování, bez ploch brownfields,
mají celkovou výměru cca 55 ha, což znamená nárůst o 44,9%. Takový nárůst se jeví přiměřený
potřebám města a jeho poloze v metropolitní oblasti Brno, navíc u křižovatky významných komunikací
– dálnice D52 Brno-Vídeň a silnice I/53 Pohořelice- Znojmo“. Navíc namítáme, že u tohoto masivního
záboru ZPF není řádně postupováno ani podle metodiky MŽP a ani podle uvedené podmínky dle
stanoviska Krajského úřadu JMK. Tyto sklady vedou jen ke zvyšování zátěže území kamionovou
dopravou se všemi negativními vlivy na Pohořelice.
39. Z návrhu ÚP Pohořelice je nutno vypustit územní rezervu R-D01 pro možné budoucí propojení
dálnice D52 a silnice I/53 s dálnici D2. Na str. 118 odůvodnění je uvedeno, že „KrÚ upozornil, že
územní studie je v současné době neaktuální a v rámci probíhající aktualizace ZÚR JMK není s
propojením silnic uvažováno“.
Odpadl tedy důvod pro vymezení územní rezervy a takto tato nesmí být v návrhu ÚP obsažena. Nelze
zatěžovat majitele nemovitostí stanovováním takovéto územní rezervy.
40. Nelze souhlasit se zdůvodněním odnětí zemědělské půdy na str. 122 odůvodnění, kde by mělo být
doloženo, že veřejný zájem na odnětí jasně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany půdy. Jako
odůvodnění je zde uvedena formulace „Podporovat realizaci dopravní infrastruktury: …, dálnice D52 s
napojením na dálnici D2 (D52/JT Rajhrad – Chrlice II“. Toto je absurdní odůvodnění, neboť D52/JT
Rajhrad – Chrlice II zavléká dálkovou kamionovou dopravu do hustě osídlené brněnské aglomerace
se všemi negativními vlivy na veřejné zdraví, a to dokonce do oblasti, kde jsou závazné veřejno-právní
limity dlouhodobě a významně překračovány.
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41. Údaje o záboru ZPF od str. 141 jsou neúplné, neboť schází zábor pro doprovodnou komunikaci k
D52.
42. Zábor pro D52 není odůvodněn. K daleko menšímu ZPF pro spojení Brna a Vídně by došlo
trasováním tohoto spojení s využitím obchvatu Břeclavi. Protože posouzení těchto dvou záborů nebylo
doloženo v ZÚR JMK, je nutné tyto doložit v návrhu ÚP Pohořelice.
43. Je zcela absurdní, když na str. 81 SEA je jako „Hrozba“ uvedeno „Růst intenzity dopravy na
stávajících (kapacitně nevyhovujících) silnicích. Oddalování pokračování výstavby dálnice D52 ve
směru na Mikulov“.
Není doloženo o jaké stávající silnice má jít, které silnice mají zde být kapacitně nevyhovující.
Kapacita stávající silnice I/52 není zdaleka naplněna a z této komunikace na trase Pohořelice –
Mikulov si žádná vozidla nezkracují cestu po nějakých silnicích nižšího řádu.
44. Hrozbou pro Pohořelice a Novou Ves naopak je Růst intenzity dopravy na I/52, který bude v tomto
dopravním koridoru dál narůstat, pokud bude vybudována D52. Nebezpečí velkého negativního vlivu,
jak z hlediska hlučnosti, tak z hlediska znečištění ovzduší, zde reálně existuje. Dokládá to i oficiální
sčítání dopravy (viz www.rsd.cz), které uvádí, že od roku 2010 do roku 2016 vzrostla na hraničním
přechodu v Mikulově těžká nákladní doprava o 220 %. Bez korektního ocenění vstupních údajů, tedy i
typu komunikace a aspoň hrubého odhadu výhledové intenzity dopravy a typu dopravního proudu
(osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající v noci / klesající v noci) nelze schvalovat územní plán.
45. Dále na str. 81 SEA je v rámci tabulky s názvem „Vliv na posílení slabých stránek řešeného
území“ jako „Slabá stránka“ identifikována „Nadměrná hluková zátěž z dopravy (pro obytnou
zástavbu) na silnicích D52 a II/416“. Přiznání existence stavu nadměrné zátěže znamená
nerealizovatelnost D52. S tím se ale SEA a návrh ÚP Pohořelice měly vyrovnat.
46. Dále na str. 81 SEA je v rámci tabulky s názvem „Vliv na posílení slabých stránek řešeného
území“ jako „Slabá stránka“ identifikována „Nadměrná hluková zátěž z dopravy (pro obytnou
zástavbu) na silnicích D52 a II/416.“ Bylo by žádoucí srozumitelně vysvětlit, co znamená nadpis „Vliv
na posílení slabých stránek řešeného území“ z hlediska územního plánování. Cílem územního
plánování jistě není „posílení slabých stránek řešeného území“. Pokud by tomu tak bylo, muselo by to
vést ke změně územního plánování i na úrovni kraje (JMK). Je proto požadováno, aby toto „posílení
slabých stránek řešeného území“ bylo srozumitelně vysvětleno a kvantifikováno
47. Stejně jako musí být konkrétně identifikovány oblasti, které trpí „Nadměrnou hlukovou zátěž z
dopravy (pro obytnou zástavbu) na silnicích D52 a II/416.“ V rámci SEA pak musí doloženo, jaká je
predikce pro „nadměrnou hlukovou zátěž“ v celém správním území Pohořelic.
48. Chybí stanovisko Krajského úřadu JMK podle § 50 odst. 7 stavebního zákona.
49. Stanovisko SEA nebylo vydáno k dokumentům, které byly na WEBu města Pohořelice zveřejněny.
Např. Hlavní výkres ÚP Pohořelice je datován 09/2019, zatímco stanovisko SEA vydané Krajským
úřadem JMK ze dne 13. 3. 2019, čj. JMK 58260/201 je datováno o půl roku dříve. Dokument, ke
kterému bylo vydáváno stanovisko SEA, nemůže být a technicky nesmí být novější než stanovisko
vydané k němu. I toto je důvod k tomu, že schvalování ÚP Pohořelic je zmařeno a musí se opakovat.
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50. Stanovisko SEA nesprávně toleruje neposouzení vlivu D52 a doprovodné komunikace k D52.
Nelze tolerovat situaci, kdy ani v ZÚR JMK, ani v ÚP Pohořelice nejsou posouzeny záměry, které mají
mnoho a významných negativních vlivů. To je popření povinnosti provádět SEA.
51. Ve stanovisku SEA je vypořádán menší počet podaných připomínek. S vypořádáním těchto
připomínek ve stanovisku SEA nesouhlasíme a požadujeme, aby toto stanovisko bylo zcela
přepracováno.
52. Na str. 9 se ve stanovisku uvádí, že „Nad rámec již uvedeného OŽP konstatuje, že vyhodnocení
vlivů na ovzduší je v SEA vyhodnocení uvedeno v relevantních kapitolách (kap. 4.3 „Ovzduší a klima“,
6.1.8 „Vlivy na ovzduší“) v odpovídající podrobnosti“. S tímto nelze souhlasit, neboť kap. 4.3 nemá
žádné hodnocení.
53. Na str. 33 Posouzení SEA je uvedeno toto tvrzení: „Na základě hodnot imisního zatížení města
Pohořelice pro roky 2011-2015, které jsou udávány ČHMÚ lze konstatovat, že dlouhodobé imisní
limity nejsou v řešeném území překračovány. V části řešeného území jsou však překračovány
krátkodobé imisní limity pro PM10 a benzo(a)pyren, především v okolí dálnice D52 a intenzivně
využívaných komunikaci I. a II. třidy. Na tento jev může mít realizace záměru sekundární vliv z důvodu
nákladní i osobni dopravy související s obslužnosti nově navrhovaných ploch.“ Použitá terminologie o
dlouhodobých a krátkodobých imisních limitech není souladná s Přílohou č. 1 zákona č. 201/2012 Sb.
Zjevně tím je ale míněno, že dlouhodobým limitem je roční průměrná koncentrace, zatímco
krátkodobým limitem je počet dnů v kalendářním roce, kdy je 24 hodinová koncentrace PM 50 μg/m3
překročena, a to vícekrát než 35x za rok. Posuzovatel tedy potvrdil překročení zákonných limitů, a to v
souvislosti s D52, nicméně tuto skutečnost ignoroval. Zpracovatel ÚP Pohořelice tento fakt ignoroval
také a v celém odůvodnění návrhu UP Pohořelice se o této zásadní věci ani nezmínil.
54. Posuzovatel zřejmě nepochopil, že pokud jsou již nyní na D52 zákonné limity překračovány, tak při
očekávaném nárůstu intenzit dopravy dojde k překročení limitů. Vzhledem k tomu, že územní
plánování ve smyslu ust. § 18 odst. 1 stavebního zákona je povinno vytvářet podmínky pro výstavbu,
zde tedy pro realizaci dopravního koridoru, pak při překročení zákonných limitů lze jen stěží vydat
územní rozhodnutí. Z uvedeného vyplývá, že ÚP Pohořelice nemůže být bez rozporu se zákonem
vydán, pokud zde bude i přes v SEA doložené překračování zákonných limitů vymezen koridor dálnice
D52. Řešením je D52 vypustit a o situaci informovat nadřízený orgán, tj. Krajský úřad JMK. Překročení
zákonných limitů pro v ZÚR JMK vymezený koridor D52 způsobuje, že tato skutečnost byla zjištěna až
v SEA pro návrh ÚP Pohořelice.
Je proto zřejmé, že dálnice D52 trasovaná na území Pohořelic, u které nebyly posouzeny kumulativní
a synergické vlivy, bude muset být již v probíhající Aktualizaci ZÚR ze ZÚR vypuštěny.
Stanovisko pořizovatele:
Ad. 1.:
Označené projednání územního plánu dle ust. §52 stavebního zákona je přímo stavebním
zákonem označeno v názvu části jako řízení o územním plánu. V návazných ustanoveních
stavebního zákona, konkrétně pak §54 stavebního zákona, je pak toto řízení fakticky ukončeno
vydáním územního plánu. Označení projednání jako řízení o vydání územního plánu tedy nelze
považovat za zmatečné, neboť jednoznačně v popisu definuje dle jakých paragrafů je vedeno.
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Připomínka je proto shledána nedůvodnou.
Ad. 2.:
Závěry spolku jsou v tomto případě mylné. Projednání SEA hodnocení neprobíhá v rámci
veřejného projednání dle ust. §52 stavebního zákona, ale při společném jednání o návrhu
územního plánu dle ust. §50 stavebního zákona. Toto projednání proběhlo dle zákonných lhůt
uvedených v ust. §50 odst. 2 stavebního zákona. Řádné projednání pak bylo ukončeno
stanoviskem k vyhodnocení koncepce na životní prostředí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje č.j. JMK 58260/2019, ze dne 18.04.2019. Projednání vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí je tedy ukončeno a není již předmětem dalšího posuzování. Stanovení lhůty
řízení o územním plánu je provedeno zcela v souladu s ust. § 52 odst. 1 a odst. 3 stavebního
zákona.
Ad. 3.:
Pořizovateli nepřísluší hodnotit způsob vymezení a projednání záměru koridoru pro silnici D52
v ZÚR JMK. Je faktem, že ZÚR JMK jsou v současné době platnou dokumentací, kde je koridor
pro D52 řádně specifikován a polohově stabilizován. V souvislosti s rozsahem závěrů spolku je
nutné odkázat na vypořádání připomínek v rámci výše uvedeného stanoviska k vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí: „Je zcela na místě uvést, že koridor pro realizaci záměru
D52 (v ZÚR JMK označen jako DS04 pro realizaci záměru „D52 Pohořelice - Mikulov - hranice
ČR / Rakousko“) byl v rámci pořizování ZÚR JMK podroben vyhodnocení SEA, jehož součástí
bylo vyhodnocení dopadů na obyvatelstvo a lidské zdraví. V tomto vyhodnocení byly
identifikovány možné negativní vlivy a stanovena „opatření k vyloučení, snížení, zmírnění nebo
kompenzaci negativních vlivů“. V rámci těchto opatření je u předmětného koridoru požadováno
(cit. ZÚR JMK) „optimalizovat trasu v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou
zástavbu (týká se zejména MÚK Pohořelice a Mikulov jih). V místech případného kontaktu s
chráněnou zástavbou zajistit splnění hlukových limitů“. Jako kompenzační opatření pro
lokality, kde je obtížné vlivy eliminovat, je stanoveno kompenzační opatření, a to (cit. ZÚR JMK)
„po vybudování dané komunikace zamezit průjezdu tranzitní nákladní dopravy přes zástavbu
přilehlých obcí (objíždění placených úseků)“.“
Z uvedené citace je jednoznačně zřejmé, že záměr D52 byl v ZÚR řádně posouzen v režimu
SEA.
Námitky vůči oprávněnosti vymezení koridoru pro komunikaci D52 a rozsah vyhodnocení vlivu
na životní prostředí byly řádně vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 4.:
Stávající komunikace D52 byla realizována v době, kdy vyhodnocení vlivu na životní prostředí,
jak jej specifikuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ještě neexistovalo. Komunikace
D52 (dříve R52), která byla dokončena před více než dvaceti lety, je vedena pouze na k. ú.
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Smolín a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. Podél zastavěné části k. ú. Nová Ves u Pohořelic je
v současné době vedena pouze silnice I. třídy I/52. Hodnocení stávající D52 u Nové Vsi tedy ani
nemohlo být nikdy provedeno, protože ta se u Nové Vsi ani nenachází.
Ad. 5.:
Tvrzení spolku se nezakládá na pravdě. V textové části územního plánu v kapitole II.12.2.
Silniční doprava je uvedena citace ZÚR JMK: „Dálnice D52 (přede dnem nabytí účinnosti
zákona č. 268/2015 Sb. – R52) je v přeshraničních souvislostech součástí spojení Brno –
Mikulov – Vídeň, v regionálních souvislostech zpřístupňuje a obsluhuje jižní část OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno a sídla v N-SO2 rozvojové ose Vídeňská včetně
subregionálních center Pohořelice a Mikulov. V návaznosti na silnici I/53 v Pohořelicích se
spolupodílí na zpřístupnění prostoru Znojemska. V úseku Rajhrad – Pohořelice (křižovatka D52
× I/53) je realizovaná v parametrech čtyřpruhové směrově dělené silnice s mimoúrovňovými
křižovatkami.
V evropských souvislostech, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady o hlavních
směrech Unie pro rozvoj transevropských dopravních sítí, je dálnice D52 zařazená do sítě TENT Core, u které se mimo jiné předpokládá dokončení sítě a odstranění úzkých míst do r. 2030.
Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen / Rakousko (E461) je zahrnuta v politice
územního rozvoje jako koridor kapacitní silnice. Usnesením vlády ČR č. 713/2010 Sb. o změně
usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní pozemní
komunikace Pohořelice – státní hranice s Rakouskou republikou je potvrzeno propojení
rychlostní silnice R52 na území České republiky a dálnice A5 na území Rakouské republiky na
česko-rakouské státní hranici mezi městy Mikulov a Drasenhofen.
Na základě celkového porovnání variant, s přihlédnutím ke stanovisku MŽP k hodnocení EIA,
projektant pro společné jednání ve smyslu § 37 stavebního zákona doporučil dále sledovat
variantu „Základní ŘSD“, která je z hlediska přepravní účinnosti a vytíženosti výrazně
příznivější, vhodně využitelná jak pro dálkovou tak regionální zdrojovou a cílovou dopravu.
Varianta „Základní ŘSD“ svým vedením ve stopě stávající I/52 minimalizuje zásahy do volné
krajiny.
Výběr výsledné varianty byl ve smyslu § 38 odst. 2 stavebního zákona předmětem zasedání
Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 28. 01. 2016, které usnesením č. 2302/16/Z24
schválilo jako nejvhodnější variantu „Základní ŘSD“ (DS01-A). Na základě výběru varianty
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje je upravena dokumentace pro veřejné projednání
návrhu ZÚR JMK.
Dálnice D52 je koncepčně zakotvena v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena v
Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu „Aktualizace
strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“. Její příprava ve spojení Pohořelice –
Mikulov – státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č. 713/2010, o změně
usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní silnice pozemní
komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice s Rakouskou. Záměr je obsažen v Prioritě 3
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Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu „Aktualizace
strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“.
Navrhovaný koridor D52 naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (23) – „…vytvářet
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury…“, dále priority
územního plánování ZÚR JMK v odstavcích (3a), (3b) a (8a), které spočívají především ve
vytváření územních podmínek pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit
atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje a pro posílení vazeb mezi
prostorově blízkými centry osídlení s cílem podpořit formování kooperačních územních vztahů
a prostorovou dělbu práce a dále prioritu územního plánování ZÚR JMK v odstavci (7),
především ve vytváření územních podmínek pro kvalitní dopravní napojení JMK na evropskou
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních
koridorů.
Koridor D52 je páteřní dopravní osou N-OS2 rozvojové osy Vídeňská, ve které je uplatněn
požadavek na vytváření územních podmínek pro rozvoj obcí s výraznou vazbou na dopravní
osu (Brno –) Pohořelice (– Vídeň), z čehož vyplývají i požadavky na kapacitu a upravenost
silničního tahu, který je součástí sítě TEN-T Core s předpokladem dokončení jeho přestavby do
r. 2030.“
Nelze tedy jakkoliv ze strany spolku spekulovat o nějakém zamlčení významu komunikace D52
a jejího zařazení do sítě TEN-T.
Ad. 6.:
Z výše uvedeného odůvodnění u vypořádání připomínky č. 5. je zřejmé, že uvedeno, že koridor
pro komunikaci D52 je koncepčně zakotven v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena
v Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu
„Aktualizace strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“. Příprava D52 ve spojení
Pohořelice – Mikulov – státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č.
713/2010, o změně usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní
silnice pozemní komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice s Rakouskou republikou.
Je tedy zjevné, že na přípravě záměru se podílí státní orgány v nejvyšší úrovni. Samotný
proces pořízení územního plánu vyžaduje spolupráci dotčených orgánů a jejich vzájemnou
shodu nad výsledkem projednání. Nelze tedy jakkoliv dovozovat, že by vymezení koridoru pro
D52 bylo provedeno bez součinnosti s dotčenými orgány.
Ad. 7.:
Uvedený rozsah chráněných území ÚSES (CHKO Pálava a PR Věstonická nádrž, Natura 2000,
EVL Mušovský luh, PO Pálava, PO Střední nádrž vodního dílo Nové Mlýny) se v rozsahu
řešeného území, dotčeného návrhem koridoru K-DS04 nenachází. Hodnocení tedy nemohlo být
provedeno na prvky, které se v dotčeném území nenachází, ale jsou až významně daleko za
hranicí řešeného území v jiném katastrálním území. V k. ú. Pohořelice nad Jihlavou se sice
nachází prvky soustavy Natura 2000, ale Krajský úřad, oddělení ochrany přírody a krajiny, jako
příslušný orgán ochrany přírody, ve svém stanovisku ze dne 07.09.2015 (S-JMK 110937/2015)
vydaném ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyloučil
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významný vliv předmětného návrhu ÚP na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost EVL
nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a ani z hlediska jiných zájmů ochrany přírody neměl
zásadní připomínky (viz stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017).
Ad. 8.:
Lze plně odkázat na odůvodnění stanoviska KÚ JMK č.j. JMK 58260/2019 ze dne 18.04.2019
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí, kde je m.j. uvedeno: „Konkrétní záměr
realizace D52 (původně R52) byl dále v podrobnějším měřítku podroben procesu posouzení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. projektové EIA) vedeném MŽP pod názvem
„Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“. V rámci projektové EIA bylo
posuzováno několik variant vedení rychlostní komunikace (nově dálnice), kdy k variantě
původně označené 1x bylo MŽP vydáno souhlasné stanovisko (tzv. stanovisko EIA) č. j.
4061/OPVI/05 ze dne 13.05.2005. Daná varianta byla postupně rozpracována v úrovni
dokumentace pro územní rozhodnutí a v roce 2014 dále upřesněna tahovou studií pořízenou
Ministerstvem dopravy: „Technicko‑ekonomická studie v úseku R52 Pohořelice – státní
hranice ČR / Rakousko“: PK Ossendorf, a. s., 04/2014 (citace ZÚR JMK). Pro tento záměr bylo
následně MŽP pod č. j. 19817/ENV/16 ze dne 23.03.2016 vydáno Závazné stanovisko k ověření
souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Potenciální vlivy záměru na hlukovou situaci byly posouzeny a formou podmínek či
doporučení řešeny jak v rámci SEA vyhodnocení ZÚR JMK, tak v podrobnějším měřítku v rámci
výše uvedené projektové EIA. V rámci stanoviska EIA je uložena podmínka: „V dalších fázích
přípravy R52, po zaměření pozemků a určení přesného rozsahu stavby, zpracovat podrobnou
hlukovou studii výstavby a provozu R52 a dalších komunikací, na kterých se v souvislosti s
realizací R52 významně zvýší frekvence dopravy. Výsledkem této studie bude návrh
konkrétních protihlukových opatření pro zajištění hlukových limitů dle aktuálně platné
legislativy...“
Požadavek na posouzení hlukových vlivů stavby je tedy již ze ZÚR JMK a vyhodnocení EIA
přesunut do konkrétního územního řízení o umístění stavby.
Dále je v tomto citovaném stanovisku uvedeno: „Dále OŽP vzal při vyhodnocení připomínky v
potaz fakt, že Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen
„KHS“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 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“) předložený návrh ÚP posoudila a pod č. j. KHSJM
31334/2017/BV/HOK ze dne 07.06.2017 k němu uplatnila souhlas a nevznesla k němu žádné
připomínky.“
Ad. 9.:
V textové části územního plánu v kapitole II.12.2. Silniční doprava je uvedeno: „V návrhu ZÚR
JMK je z důvodu nezavlékání regionální dopravy do středu Nové Vsi navrhována doprovodná
komunikace v rámci koridoru pro dálnici D52. V textové části I. Návrh ZÚR JMK je navrhována
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šíře koridoru 200m včetně doprovodné pozemní komunikace. V textové části II. Odůvodnění
ZÚR JMK je na str. 134 uvedeno cit.: „Návaznost na silniční síť nižšího významu a obsluha
území je zajištěna mimoúrovňovými křižovatkami (Pohořelice–jih), Ivaň, Perná, Mikulov–sever,
Mikulov–jih. Součástí koridoru jsou i úseky nově navrhovaných doprovodných komunikací.
Vymezení koridoru v šířce 200 m s rozšířením pro plochy MÚK (kruhová výseč o poloměru 180
– 350 m) vychází z výše zmíněné studie. Koridor včetně ploch pro MÚK je vymezen tak, že
zahrnuje územní nároky pro související stavby včetně doprovodných komunikací – silnice
II/395, které jsou řešeny variantně v technicko–ekonomické studii jako součást stavby v
souběhu s vlastní trasou D52.“ Z grafické části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé, že
doprovodná komunikace k dálnici D52 je v ZÚR JMK navrhována v souběhu s navrhovanou
D52 nikoliv průtahem Nové Vsi jak se podatelé domnívají.“
Lze dále odkázat na vyhodnocení připomínek u bodu 3. a 8. uplatněných připomínek.
Ad. 10.:
Pořízení hlukové studie je dle výše uvedeného odůvodnění u bodu 9. vyžadováno pro
konkrétní návazné povolovací procesy, tj. územní řízení o umístění stavby, kde bude
předmětem vyhodnocení přípustnosti konkrétního stavebního záměru. V žádném případně
nelze hlukově konkretizovat záměr ve vztahu k vymezení koridoru. Koridor je dle ust. § 2 odst.
1 písm. j) stavebního zákona, koridorem plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a
technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy. Z definice koridoru je zřejmé, že
vymezení koridoru není umístěním konkrétní stavby, ale pouze specifikací území, ve kterém by
měl být určitý záměr v budoucnu územním rozhodnutím teprve umístěn. Z toho také vyplývá,
že v době vymezování koridoru v územním plánu nelze posuzovat konkrétní dopady na území,
které přinese až stavba, která bude umisťována v územním řízení. Rozdílnost dostupných
podkladů pro posouzení záměru je tak již dána možným rozsahem a obsahem jednotlivých
typů dokumentací. V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že: „Územní plán ani
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v
rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán
nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí
zastupitelstva výslovně uvedena.“ V rozhodnutí o pořízení územního plánu nebylo přijato
žádné usnesení o pořízení územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního
plánu.
Ad. 11.:
Z odůvodnění uvedeného v předchozím bodě je seznatelně uvedeno v jakém rozsahu lze a je
posuzována dokumentace územního plánu. V rámci posouzení vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí nebylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje shledáno stanovisko Krajské
hygienické stanice vadným.
S ohledem na tuto skutečnost považujeme podanou připomínku za nedůvodnou.
Ad. 12.:
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Připomínka je nedůvodná. V připomínce je v obdobném smyslu jako u bodů 7. až 11. napadáno
neprovedení hodnocení rozptylové studie. Platí proto obdobně odůvodnění u bodů 7. až 11.
Ad. 13.: Koordinace záměru v území je při pořízení územního plánu řešena při projednání dle
ust. § 50 stavebního zákona. Konkrétně je ověření splnění koordinace záměrů mezi
jednotlivými územími řešena stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vydaného
dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona. Toto kladné stanovisko bylo vydáno dne 26.06.2019
pod č.j. JMK 80078/2019.
Záměry vyplývající ze ZÚR JMK jsou promítnuty do textové i grafické části návrhu ÚP a je
zajištěna jejich koordinace se sousedními katastrálními územími. Územní koordinace záměrů
vyplývající ze ZÚR JMK s okolními katastry je v návrhu ÚP Pohořelice zajištěna a dokladována
v Odůvodnění návrhu ÚP ve Výkrese širších vztahů označeném II.01 a popsána v Odůvodnění
návrhu ÚP v kapitole II.15 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území.
Ad. 14.:
Námitky vůči oprávněnosti a správnosti vymezení koridoru pro komunikaci byly řádně
vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Pro úplnost dodáváme, že dle ust. § 2 odst. 1 písm. j) stavebního zákona, je koridorem plocha
vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební
povahy. V tomto ustanovení není uvedeno nic o tom, že by koridor musel obsahovat i rozsah
budoucího ochranného pásma komunikace, vyplývajících ze speciálních právních předpisů
(např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
Ad. 15.:
Připomínka v tomto bodě pouze doplňuje a dále rozvíjí nesprávný závěr spolku ohledně
vymezení koridoru pro komunikaci D52 v ZÚR JMK. Vzhledem k tomu kompletně odkazujeme
na vypořádání připomínky v předchozím bodě č. 14.
Ad. 16.:
Textové stanovení šířky koridoru K-DSO4, uvedené ve výrokové části územního plánu, je pro
povolovací proces i jeho územní stabilizaci, s ohledem na odkaz na výkresovou část územního
plánu, zcela legitimním způsobem jeho vymezení. Podrobnější stanovení parametrů koridoru
v textové části je zcela nadbytečné a hraničící s podrobností, která již územnímu plánu
nepřísluší. Právě výkresová část dokumentace zcela názorným způsobem definuje polohu, tvar
i šířkové parametry vůči stávající zástavbě a krajinným prvkům.
Z pohledu územního plánování je proto připomínka v tomto bodu nedůvodná.
Ad. 17.:
Navržená úprava koridoru je pouze lokální úpravou, zcela objektivně odůvodněnou možnými
návrhovými parametry budoucí komunikce. Jedná se tedy o zpřesnění koridoru zcela
v intencích ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona. Lze dále uvést, že dle ust. § 43 odst. 1
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stavebního zákona: „… Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku
podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce
nevyloučí.“ Krajský úřad odbor životního prostředí ve svém stanovisku č. j. JMK 58260/2019 ze
dne 18.04.2019, k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí posoudil předloženou
dokumentaci

územního

plánu

Pohořelice

a

nevyloučil

žádný

z navržených

záměrů

v projednávaném územním plánu.
Ad. 18.:
Koridor zapracovaný na základě ZÚR JMK obsahuje ve svém šířkovém řešení i návrh
doprovodné komunikace a a dalších podmiňujících staveb (např. přeložky inženýrských sítí…).
V ZÚR JMK je z důvodu nezavlékání regionální dopravy do středu Nové Vsi navrhována
doprovodná komunikace v rámci koridoru pro dálnici D52. V textové části I. Návrh ZÚR JMK je
navrhována šíře koridoru 200m včetně doprovodné komunikace. V textové části II. Odůvodnění
ZÚR JMK je na str. 134 uvedeno cit.: „Návaznost na silniční síť nižšího významu a obsluha
území je zajištěna mimoúrovňovými křižovatkami (Pohořelice–jih), Ivaň, Perná, Mikulov–sever,
Mikulov–jih. Součástí koridoru jsou i úseky nově navrhovaných doprovodných komunikací.
Vymezení koridoru v šířce 200 m s rozšířením pro plochy MÚK (kruhová výseč o poloměru 180
– 350 m) vychází z výše zmíněné studie. Koridor včetně ploch pro MÚK je vymezen tak, že
zahrnuje územní nároky pro související stavby včetně doprovodných komunikací – silnice
II/395, které jsou řešeny variantně v technicko–ekonomické studii jako součást stavby v
souběhu s vlastní trasou D52.“
Z grafické části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé, že doprovodná komunikace k dálnici
D52 je v ZÚR JMK navrhována v souběhu s navrhovanou D52.
S odkazem na toto vyhodnocení v ZÚR JMK se nelze domnívat v žádném případě, že by byla
navrhována nějaká nová komunikace, která by měla být nově zaváděna do centra Nové Vsi.
Je zcela na místě uvést, že koridor pro realizaci záměru D52 (v ZÚR JMK označen jako DS04
pro realizaci záměru „D52 Pohořelice - Mikulov - hranice ČR / Rakousko“) byl v rámci
pořizování ZÚR JMK podroben vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení dopadů na
obyvatelstvo a lidské zdraví. V tomto vyhodnocení byly identifikovány možné negativní vlivy a
stanovena „opatření k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci negativních vlivů“. V
rámci těchto opatření je u předmětného koridoru požadováno (cit. ZÚR JMK) „optimalizovat
trasu v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu (týká se zejména
MÚK Pohořelice a Mikulov jih). V místech případného kontaktu s chráněnou zástavbou zajistit
splnění hlukových limitů“. Jako kompenzační opatření pro lokality, kde je obtížné vlivy
eliminovat, je stanoveno kompenzační opatření, a to (cit. ZÚR JMK) „po vybudování dané
komunikace zamezit průjezdu tranzitní nákladní dopravy přes zástavbu přilehlých obcí
(objíždění placených úseků)“.
Konkrétní záměr realizace D52 (původně R52) byl dále v podrobnějším měřítku podroben
procesu posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. projektové EIA) vedeném
MŽP pod názvem „Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“. V rámci
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projektové EIA bylo posuzováno několik variant vedení rychlostní komunikace (nově dálnice),
kdy k variantě původně označené 1x bylo MŽP vydáno souhlasné stanovisko (tzv. stanovisko
EIA) č. j. 4061/OPVI/05 ze dne 13.05.2005. Daná varianta byla postupně rozpracována v úrovni
dokumentace pro územní rozhodnutí a v roce 2014 dále upřesněna tahovou studií pořízenou
Ministerstvem dopravy: „Technicko‑ekonomická studie v úseku R52 Pohořelice – státní
hranice ČR / Rakousko“: PK Ossendorf, a. s., 04/2014 (citace ZÚR JMK). Pro tento záměr bylo
následně MŽP pod č. j. 19817/ENV/16 ze dne 23.03.2016 vydáno Závazné stanovisko k ověření
souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Potenciální vlivy záměru na hlukovou situaci byly posouzeny a formou podmínek či
doporučení řešeny jak v rámci SEA vyhodnocení ZÚR JMK, tak v podrobnějším měřítku v rámci
výše uvedené projektové EIA. V rámci stanoviska EIA je uložena podmínka: „V dalších fázích
přípravy R52, po zaměření pozemků a určení přesného rozsahu stavby, zpracovat podrobnou
hlukovou studii výstavby a provozu R52 a dalších komunikací, na kterých se v souvislosti s
realizací R52 významně zvýší frekvence dopravy. Výsledkem této studie bude návrh
konkrétních protihlukových opatření pro zajištění hlukových limitů dle aktuálně platné
legislativy...“
Z výše uvedeného je tedy zjevné, že součástí navrženého koridoru DS04 je i doprovodná
komunikace.
Ad. 21.
Odkazujeme plně na vypřádání předchozích připomínek u bodu 17. a 18. Pro úplnost
doplňujeme, že v textové části výroku územního plánu je uvedeno např. v části I.C.14.
KORIDORY

PRO

UMÍSTĚNÍ

DOPRAVNÍ

A

TECHNICKÉ

INFRASTRUKTURY

A

PROTIZÁPLAVOVÝCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ jsou stanoveny podmínky pro
realizaci navrhovaných funkcí v koridorech pro umístění dopravní a technické infrastruktury. U
koridoru K-DS04 je uvedeno: „Hlavní využití: koridor je určen pro umístění dálnice D52 a
doprovodné pozemní komunikace.“ V textové části odůvodnění je v kapitole II.12.2. Silniční
doprava m.j. uvedeno: „Územní plán zpřesňuje koridor K-DS04 určený pro trasu dálnice D52,
který je obsažen v PÚR ČR (zde označen R52) a v Zásadách územního rozvoje kraje (zde
označen DS04) - viz kap. II.2. Koridor je vymezen tak, že zahrnuje územní nároky i pro MÚK a
související stavby, včetně doprovodné komunikace (II/395) umístěné v souběhu s D52.“
Je tedy zcela zřejmé, že doprovodná komunikace je součástí vymezeného koridoru K-DS04 a je
vedena v souběhu se záměrem budoucí komunikace D52, mimo zastavěnou část jednotlivých
obcí.
Z tohoto odůvodnění je zřejmé, že doprovodná komunikace je součástí vymezeného koridoru a
je vedena v souběhu se záměrem budoucí komunikace D52. Vymezení dalšího koridoru, který
by se zcela překrýval s již navrženým koridorem je zcela nadbytečná. Pro úplnost sdělujeme,
že v tomto bodě je připomínka směřována vůči řešení ZÚR JMK, nikoliv vůči projednávanému
územnímu plánu Pohořelice. Vzhledem k tomu je považována za nedůvodnou.
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S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 20.:
Uvedený rozsudek se týká jiného právního stavu územního plánu v době neexistence platné
nadřazené územně plánovací dokumentace, viz popis skutkového stavu v části III. rozsudku.
V této části jsou uvedeny také podklady, na které uvedený rozsudek vztahuje. \jakákoliv
relevantní souvislost projednávaného ÚP s dokumentací jež byla předmětem rozsudku NSS
tedy nelze dovozovat.
Dle ust. § 43 odst.1 stavebního zákona: „ Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve
stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice
obce nevyloučí.“ Krajský úřad ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 žádný záměr,
zapracovaný v návrhu ÚP, z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce,
nevyloučil.
V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že: „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v
zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s
prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně
uvedena.“ V rozhodnutí o pořízení územního plánu nebylo přijato žádné usnesení o pořízení
územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního plánu.
Požadovaná podrobnost řešení by tedy byla v rozporu s výše uvedeným ustanovením
stavebního zákona.
V odůvodnění ZÚR JMK je mj. uvedeno: „Převedením rychlostní silnice R52 do kategorie
dálnice D52 dle zákona č. 268/2015 Sb. s platností od 31. 12. 2015 nedochází v prostorovém
vymezení koridoru v ZÚR JMK k žádným změnám. Navrhovaná kategorie rychlostní silnice, ve
které byly dílčí úseky silnice v předprojektové a projektové dokumentaci připravovány,
nedoznává žádných změn, které by vyvolávaly nové územní nároky ve vymezení koridorů, nebo
novou přepravní funkci v celém dálničním a silničním systému, navrhovaném v ZÚR JMK.
Změny v zatřídění sledují především jednotnost v označení a kategoriích v rámci evropské
dálniční a silniční sítě.“
Povinnost uvést ÚP do souladu s vydanou ZÚR je přímo zakotvena v ust. § 54 odst. 6 SZ.
Stávající úsek dálnice D52 má v řešeném území pravomocné stavební povolení i kolaudační
rozhodnutí. V žádném případě se nejedná o tzv. „černou stavbu“. Následné zrušení stávajícího
zákresu dálnice D52 (v době zrušení rychlostní silnice R52) a navržené trasy R52 v územním
plánu sídelního útvaru Pohořelice tak nemělo žádný faktický dopad na již dokončenou
existující komunikaci. Ve svém důsledku mělo dopad pouze na další úsek, navržený
k pokračování nynější D52 směrem ke státní hranici s Rakouskem.
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Platné ZÚR JMK náležitým způsobem vymezily trasu koridoru DS04 i vyznačily trasu
stávajícího úseku D52 v mapovém podkladu. Stávající úsek D52 je tak územně náležitě
stabilizován a navrhovaný koridor na tento existující dokončený a zkolaudovaný úsek D52
správně navazuje.
Způsob stanovení silničního ochranného pásma je přímo stanoven v ust. § 30 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo
rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě
rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje.“ V žádném případě se dle tohoto ustanovení nestanovuje silniční ochranné pásmo
územním plánem.
Ad. 21.:
Návrh územního plánu Pohořelice byl zpracován v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního
zákona, tj. se zapracování požadavků, v době přípravy dokumentace již účinných, ZÚR JMK.
Rozsah a správnost požadavků ZÚR JMK potvrdil i KÚ JMK – OÚPSŘ ve svém stanovisku dle
ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, č. j. JMK 80078/2019 ze dne 26.06.2019. V tomto
stanovisku je mj. uvedeno: „Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byly dne 05.10.2016
vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), které nabyly účinnosti
03.11.2016. V ZÚR JMK stanovené priority územního plánování Jihomoravského kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území jsou v návrhu ÚP zohledněny a řešením upřesněny.“
Ad. 22.:
Tvrzení spolku se nezakládá na skutečnosti.
Řešení územního plánu zohledňuje požadavky uplatněné při projednání zadání viz. Textová
část odůvodnění územního plánu, kapitola II.16. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
ZADÁNÍ. Zde jsou vedeny jednotlivé požadavky na územní plán a způsob jejich zapracování.
V mezidobí

došlo

k dokončení

kompletního

systému

protipovodňové

ochrany

města

Pohořelice a v současné době se zpracovává návrh aktualizace rozsahu povodňového území,
který již tato protipovodňová opatření bude zohledňovat. Lze tedy považovat požadavky
uplatněné při zadání za kompletně splněné.
Ad. 23.:
V textové části odůvodnění územního plánu, kapitole II.19.3. Důsledky na pozemky určené k
plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů, jsou řádným způsobem vyčísleny a odůvodněny
předpokládané zábory PUPFL. Celkový rozsah předpokládaných záborů v rozsahu cca 2,0 ha je
řešen především v souvislosti s koridory veřejně prospěšných staveb a opatření, zajišťujících
ochranu území a současně umožňující jeho další rozvoj, např.:
K-T2 Koridor je součástí protipovodňových opatření na ochranu zastavěného území
Pohořelice. Vzhledem k nedostatečné kapacitě Šumického potoka a nízké retenční schopnosti
Šumických rybníků je nutné vybudovat příkop, který odvede přívalové vody ze Šumických
rybníků bez průchodu zastavěným územím Pohořelic, nebo
K-DS21 Koridor je určen pro homogenizaci silnice I/53.

115

Naproti tomu je v územním plánu navrženo nové zalesnění v rozsahu 17,58 ha, což je více než
dostačujícím kompenzačním opatřením.
Ad. 24.:
Problematika záborů ZPF je obecně problém v území, kde je naprostá většina půdy v I., nebo II.
Třídě ochrany, který lze řešit pouze po vzájemné dohodě s orgánem ochrany ZPF. Vzhledem
k rozsahu navržených předpokládaných záborů ZPF, jehož podstatná část je přejímána ze
stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, byla rovněž řešena příslušná
kompenzační opatření. Dohoda o konečném řešení návrhu územního plánu k záborům ZPF je
uvedena ve stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017 a JMK
32622/2018 ze dne 26.02.2019. V těchto stanoviscích je potvrzeno splnění požadavku ust. § 4
odst.3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů: „V řešeném území vykazují majoritní zastoupení zemědělské půdy I. a II. třídy
ochrany, kterým se tak nebylo možné z důvodu zachování kompaktnosti sídla zcela vyhnout.
Vzhledem

k

této

skutečnosti,

dále

řádně

prokázané

nezbytnosti

navrhovaného

nezemědělského využití lze konstatovat, že textovou částí odůvodnění byla rovněž řádným
způsobem vypořádána dikce ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF.“
Ad. 25.:
Prvky ÚSES zakreslené v návrhu územního plánu jsou převzaty ze schválených pozemkových
úprav v jednotlivých k. ú. a také ze schválených plánů společných zařízení z pozemkových
úprav. Rozsah podmínek uplatněných KÚ JMK – OŽP k zadání byl dokumentaci návrhu
územního plánu náležitě zapracován. Toto je také potvrzeno stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j.
JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017, kde je mj. uvedeno: „OŽP jako dotčený orgán ochrany
přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k
předloženému Návrhu územního plánu Pohořelice a konstatuje, že zájmy ochrany přírody a
krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem dotčeny.“
Připomínka je proto nedůvodná.
Ad. 26.:
Při projednání návrhu územního plánu dle ust. § 50 stavebního zákona uplatnil KÚ JMK – OŽP
z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší stanovisko: „OŽP jako dotčený orgán
příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje k
předloženému „Návrhu územního plánu Pohořelice“ stanovisko v tom smyslu, že po posouzení
předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky.“ Na základě tohoto
stanoviska je zřejmé, že požadavky na ochranu ovzduší jsou v návrhu územního plánu
dodrženy.
Připomínka je proto nedůvodná.
Ad. 27.:
Spolek znovu opakuje již dříve uvedené. Lze proto plně odkázat na vypořádání u připomínek
k bodům 18. a 19.
Ad. 28.:
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Uvedené vyjádření je vytrženo z kontextu celého zadání územního plánu. Předmětné zatížení
rezidenčních ploch hlukem vycházelo z údajů veřejně dostupných hlukových map ke stávající
komunikaci D52, nikoliv z návrhu nových komunikací. Jak je uvedeno i v textové části
odůvodnění návrhu územního plánu v kapitole II.16. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
ZADÁNÍ, lze tento rozsah zásahu nadměrným hlukem redukovat vhodným technickým
opatřením.
Ad. 29.:
V této připomínce spolek spoje dvě rozdílné otázky do jednoho. Je nutné si formulaci o
nutnosti doložení absence alternativního dopravního tahu mimo centrum města oddělit od
řešení dopravních koridorů pro tranzitní dopravu.
Požadavek na prověření alternativní dopravní trasy mimo centrum města vyplynul v době
přípravy územního plánu při pracovních jednáních. Stávající způsob vedení hlavní páteřní
komunikace středem města (ulice Brněnská, Lidická, Vídeňská a Znojemská) způsobuje
v centru při nutnosti zásahu do pozemní komunikace, nebo při nenadálé dopravní situaci,
naprosté přerušení hlavního páteřního propojení města. Cílem požadavku bylo nalezení
možného dopravního propojení jednotlivých části zastavěného území možnou objízdnou
trasou, mimo problematické centrum města. Tento požadavek se nijak nedotýká tranzitní
dopravy, jak se zcela mylně snaží spolek fabulovat.
Řešení „tranzitní dopravy“, použijeme-li formulaci spolku, je v současnosti řešeno mimo
zastavěné území města, po stávající D52 a I/53, které tvoří „obchvat“ města směrem sever – jih
po východním okraji zastavěného území. Pro řešení dopravní situace v centru města nejsou
natolik podstatné.
Na základě prověření tohoto požadavku při zpracování návrhu ÚP bylo zjištěno, že z důvodu
zachování kompaktnosti zástavby, prostorových podmínek a také s přihlédnutím k neúměrné
ekonomické zátěži, bylo od dalšího prověřování ustoupeno.
Ad. 30.:
V návrhu ÚP byly při jeho zpracování vymezeny zastavitelné plochy, navazující dopravně na
uvedenou komunikaci. Jejich vzájemný vliv i na stávající zástavbu byl náležitě posouzen ve
vyhodnocení vlivu na životní prostředí. V návazném stanovisku KÚ JMK – OD při společném
jednání o návrhu ÚP nebyl již požadavek dále uplatněn.
Ad. 31.:
V této připomínce si spolek sám protiřečí. Územní plán požaduje v rámci základní koncepce
rozvoje území, aby při zkapacitňování komunikací I/53 a při realizaci D52 byla navržena taková
opatření, aby nedošlo následně ke zvýšení dopravní zátěže v zastavěném území v Nové Vsi.
Jedná se o jeden ze základních koncepčních požadavků pro návrh komunikační sítě. Při
pořizování územního plánu jsou známy požadavky obyvatel Nové Vsi na zachování kvality
bydlení i jejich obavy na zavlékání doprovodné dopravy do zastavěného území Nové Vsi.
Územní plán proto má ve svém řešení požadavky především na řešení doprovodné komunikace
mimo zastavěné území Nové Vsi, což by mělo zajistit nezvyšování dopravní zátěže
v zastavěném území Nové Vsi.
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Ad. 32.:
V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že: „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v
zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s
prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně
uvedena.“ V rozhodnutí o pořízení územního plánu nebylo přijato žádné usnesení o pořízení
územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního plánu.
Podrobnosti tedy nelze řešit nad rámec možného dle ust. §43 odst. 3 SZ.
Požadované řešení náleží do zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a nelze je tedy
řešit v projednávaném ÚP.
Koridor navržený v ÚP zahrnuje i stavby doprovodné a související, tzn. Že zahrnuje i možnost
umístění protihlukového opatření.
Ad. 33.:
Územní plán opět pouze vymezuje území, ve kterém má být záměr řešen. Nijak ovšem nemůže
stanovit konkrétní jeho technické řešení. To by bylo v rozporu s ust. § 43 odst. 3 stavebního
zákona. Je zde tedy ponechána určitá „volnost“ technického řešení, která ovšem musí být
v souladu se všemi právními předpisy.
Ad. 34.:
V ÚP bude, k dojasnění způsobu rozhodování v území, doplněna podmínka k rozhodování
v překryvné části koridoru: „Vztah regulace uvedené pro koridor a pro části ploch s rozdílným
způsobem využití, nad kterými je koridor vymezen: do doby započetí užívání dokončené stavby
dopravní infrastruktury, pro kterou je koridor vymezen, se ve vymezeném koridoru použijí
pouze podmínky využití stanovené pro koridor dopravní infrastruktury, zatímco podmínky
využití překrytých ploch se použijí až po započetí užívání dokončené stavby.“
Ad. 35.:
Rozpor připomínkovaný spolkem nelze z řešení územního plánu nijak dovodit. Územní plán
definuje koridor jak v textové části, kde stanovuje jeho funkční využití, tak v grafické části, kde
stabilizuje jeho polohu. Koridor je definován jako koridor pro dopravní infrastrukturu, což je jak
dálnice D52 tak i její doprovodná komunikace.
Ad. 36.:
Z uvedené připomínky není zřejmé jaké úpravy se spolek domáhá. Z textu obecně vyplývá, že
spolek nesouhlasí s vymezení koridoru pro dálnici D52. Námitky vůči způsobu vymezení
koridoru pro komunikaci byly řádně vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 37.:
Informační materiál ŘSD ČR je pořizovateli znám. Nicméně územně plánovací dokumentace
v souladu se ZÚR JMK vymezuje doprovodnou komunikaci v souběhu s D52, což ve svém
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důsledku znamená, že návrh řešení doprovodné komunikace v informačním letáku by byl, po
vydání územního plánu, v rozporu s požadavky územního plánu. V tomto ohledu bude i
případný návrh řešení ŘSD ČR nutné korigovat.
Požadavek na umístění doprovodné komunikace k D52 u Nové Vsi je v ÚP obsažen
v podmínkách využití koridoru K- DS04, což je pro rozhodování v území dostatečné. Další
zpřesnění polohy doprovodné komunikace bude zpřesněno až v navazujícím územním řízení.
Lze plně odkázat na vypořádání také u bodu č. 19.
Ad. 38.:
Většinová část zastavitelných ploch je přejímána ze stávajícího územního plánu sídelního
útvaru Pohořelice. V mezidobí od zpracování návrhu dokumentace územního plánu byla
vydána povolení ke stavbě na podstatné části výrobních ploch a byla již i zahájena výstavba
jednotlivých objektů. Kapacita volných ploch pro realizaci zástavby takového charakteru je
tedy již ve stávajícím územním plánu sídelního útvaru téměř vyčerpána. Zábor pozemků ZPF je
odůvodněn výše u bodu č. 24.
Ad. 39.:
Koridor územní rezervy navazuje na dopravní koridory v návazných katastrálních územích k ú.
Ivaň a k. ú. Vranovice nad Svratkou. Tyto koridory jsou již v územních plánech stabilizovány a
zajišťují vedení hlavních komunikací mimo zastavěné části obcí. Územní plán Pohořelice tak
v návaznosti na tyto koridory zajišťuje koordinaci záměrů v území a návaznost řešení na
sousední katastry. Právě s ohledem na skutečnost, že územní studie silničního propojení byla
vyjmuta s evidence územně plánovacích činností, je tento koridor veden pouze jako územní
rezerva. Územní rezerva nijak neomezuje stávající využití dotčených pozemků, pro které jsou
využívány v současnosti. Nejsou tak ani dotčena vlastnická práva jednotlivých majitelů
pozemků. Odůvodnění potřeby vymezení koridoru územní rezervy je uvedeno v textové části
územního plánu, v kapitole II.17. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR.
Ad. 40.:
Připomínka uvedená v tomto bodě je směřována proti vymezení záměrů v platných ZÚR JMK.
Námitky vůči způsobu vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu byly řádně vypořádány
při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 41.:
Údaje o předpokládaném záboru koridoru K-DS04 jsou uvedeny správně. S ohledem na
skutečnost, že vymezení koridoru zahrnuje jak možné umístění komunikace D52, tak i
doprovodné komunikace, není nutné uvádět zábor pro doprovodnou komunikaci samostatně.
Zábory

v koridorech

jsou

podle

platné

metodiky

stanovovány

odborným

odhadem

zpracovatele, na rozdíl od záborů ZPF v návrhových plochách, ve kterých je zábor
vyhodnocován v rozsahu celé plochy.
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Ad. 42.:
Územní plán Pohořelice nemůže posuzovat ve svém řešení variantní zábor v jiném správním
území. To je mimo pravomoc pořizovatele. Územní plán je pořizován na základě závazné
dokumentace ZÚR JMK, která vymezuje způsob a trasu vedení koridoru. Pořizovateli nepřísluší
posuzovat způsob vyhodnocení záborů ZPF v platných ZÚR JMK.
Připomínka uvedená v tomto bodě je směřována proti vymezení záměrů v platných ZÚR JMK.
Námitky vůči způsobu vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu a jejich vyhodnocení byly
řádně vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Ad. 43.:
Tvrzení spolku v tomto bodě je zcela neodůvodněné. Výčet komunikací, nacházejících se
v řešeném území je uveden v textové části odůvodnění územního plánu v kapitole II.12.2.
Silniční doprava. V této části je také uveden popis navrhovaných úprav silniční sítě
s příslušným odůvodněním. Připomínka je směřována na výčet komunikací v hodnocení SEA,
která ovšem hodnotí vliv předmětného územního plánu na životní prostředí, je nutné srovnat
text hodnocení na podkladu právě hodnoceného územního plánu. Navíc na str. 81 SEA
hodnocení, uvedený text vůbec nevyskytuje. V textu SEA hodnocení se formulace uvedená
spolkem nevyskytuje ani na žádném jiném místě. Z textu připomínky není zjevné, co je cílem
spolku ve vztahu k řešení stávajících komunikací. Koridor K- DS04 je zapracován na základě a
v souladu s požadavkem ZÚR JMK.
Ad. 44.:
Zde si spolek protiřečí ve vztahu předchozí připomínce 50., kde naznačuje že stávající
komunikace I/52 je kapacitně vyhovující, zatímco v této připomínce poukazuje na nárůst těžké
nákladní dopravy během 6-ti let na „neuvěřitelných 220%“ na této komunikaci.
Právě nárůst těžké nákladní dopravy, ale i dopravy celkové, dostatečně odůvodňuje potřebu
vymezení koridoru pro D52. Připomínka spolku směřuje na podklady pro hodnocení
konkrétního stavebního záměru, který ovšem není předmětem možného řešení územního
plánu. Územní plán vymezuje pouze plochy a koridory, ve kterých má být následným územním
rozhodnutím konkrétní stavební záměr, v konkrétních parametrech a s konkrétním dopadem na
území, umístěn. Hodnocení potřeby vymezení předmětného koridoru bylo provedeno v ZÚR
JMK. Územní plán již pouze zpřesňuje rozsah vymezení s ohledem na místní podmínky, jeho
kapacitní parametry, ve vztahu k napojení koridoru na státní hranici, s ohledem na místní
příslušnost nelze hodnotit.
Ad. 45.:
Tvrzení spolku v tomto bodě je zcela neodůvodněné. Na str. 81 SEA hodnocení, se uvedený
text vůbec nevyskytuje. V textu SEA hodnocení se formulace uvedená spolkem nevyskytuje ani
na žádném jiném místě.
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Uvedený text je vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, kam byl ovšem
text převzat z dokumentace územně analytických podkladů ORP Pohořelice. Týká se stávající
I/52, resp. D/52.
Ad. 46.:
Tvrzení spolku v tomto bodě je zcela neodůvodněné. Na str. 81 SEA hodnocení, se uvedený
text vůbec nevyskytuje. V textu SEA hodnocení se formulace uvedená spolkem nevyskytuje ani
na žádném jiném místě.
Textová fabulace formálních obratů je výrazně zavádějící. Uvedené formulace jsou ustálenou
formulací v rámci SWOT analýz. SWOT je zkratka složená z počátečních písmen slov Strengths
(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).
Z uvedené je již zřejmé, že označení „slabé stránky“ je běžně užívaný termín, vycházejí ze
samotného principu SWOT analýzy. Slabou stránkou se obecně rozumí nízká kvalita řešené
oblasti. Cílem řešení je minimalizace slabých stránek. Posílení slabých stránek pak v tomto
případě znamená zlepšení kvality v dané nedostatkové oblasti řešení územního plánování.
Identifikace silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb pro území obce je povinnou
součástí rozboru udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů, nikoliv
součástí samotného územního plánu (k § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti).
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území zahrnuje uvedení jeho silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na
1. horninové prostředí a geologii,
2. vodní režim,
3. hygienu životního prostředí,
4. ochranu přírody a krajiny,
5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
6. veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
7. sociodemografické podmínky,
8. bydlení,
9. rekreaci,
10. hospodářské podmínky;
závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení
vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Ad. 47.:
V rámci projednání územního plánu dle ust. §52 stavebního zákona není předmětem
posuzování dokumentace vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – SEA. Toto
posouzení bylo předmětem projednání v rámci ust. §50 stavebního zákona. K vyhodnocení
SEA bylo vydáno stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 58260/2019 ze dne 18.04.2019.
Ad. 48.:
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Stavební zákon ukládá pořizovateli dle ust. § 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona v opatření
obecné povahy, v odůvodnění přezkoumat soulad návrhu územního plánu zejména s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. V rámci tohoto ust. je pak
na stanovisko KÚ JMK – OÚPSŘ, vydané dle ust. §50 odst. 7 náležitě odkázáno. Stavební
zákon však nikde neurčuje povinnost přiložení jeho plného znění při projednávání územního
plánu dle ust. § 52 stavebního zákona. Kladné stanovisko KÚ JMK – OÚPSŘ, dle ust. §50 odst.
7 stavebního zákona, bylo vydáno dne 26.06.2019 pod č.j. JMK 80078/2019.
Ad. 49.:
Výkres datovaný 09/2019 pouze přehledně zakresluje požadavky uplatněné při společném
jednání o návrhu územního plánu dle ust. § 50 stavebního zákona. Požadavky uplatněné při
projednání dle ust. § 50 stavebního zákona byly předány v souladu s ust. § 50 odst. 5
stavebního zákona KÚ JMK – OŽP k vydání stanoviska k vyhodnocení SEA. Hodnotící orgán
měl tedy k dispozici všechny potřebné údaje pro vydání stanoviska.
V rozsahu doplnění dokumentace pro řízení o územním plánu dle ust. § 52 stavebního zákona
je pak zpracován rozdílový text s vyznačením změn od jednání dle ust. § 50 stavebního zákona.
K této dokumentaci vydal KÚ JMK – OŽP dne 07.11.2019 stanovisko č. j. JMK 158910/2019, ve
kterém je uvedeno: „Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů:
OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona nemá k částem
řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, připomínky.
Ze závěrů doloženého aktualizovaného SEA vyhodnocení (verze 09/2019) vyplývá, že úpravy
provedené v návrhu ÚP po společném jednání nemají vliv na závěry a doporučení původního
SEA vyhodnocení; současně OŽP po prověření předložených podkladů shledal, že jeho
požadavky uplatněné v rámci SEA stanoviska jsou v návrhu ÚP zapracovány.“.
Z uvedeného je zcela zjevné, že rozsah záměrů zakreslených v dokumentaci označené 09/2019
je odsouhlasen orgánem hodnocení SEA.
Spolkem požadované vydání nové veřejné vyhlášky by bylo pouze úkonem, který nemá v dané
věci žádný smysl a ani oporu ve stavebním zákoně.
Ad. 50.:
V rozsudku Krajského soudu č. j. 65 A 3/2017 – 931 ze dne 20.12.2017 je mj. uvedeno: „. V části
A.6. (na str. 144 – 222) nazvané „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů
navrhovaných

variant

Zásad

územního

rozvoje

Jihomoravského

kraje,

včetně

vlivů

sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých

a přechodných, kladných

a záporných“

se

nachází

kompletní

zhodnocení

kumulativních a synergických vlivů, které je přehledně a velmi podrobně provedeno v 11
vytčených oblastech [Vyhodnocení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje; Vyhodnocení rozvojových oblastí a rozvojových os a specifických oblastí;
Vyhodnocení specifických oblastí; Vyhodnocení zpřesnění vymezení ploch a koridorů
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu,
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včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a
územních rezerv; Vyhodnocení upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot; Vyhodnocení stanovení cílových charakteristik
krajiny; Vyhodnocení vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich
využití územní studií; Vyhodnocení stanovení pořad změn (etapizace); Souhrnné vyhodnocení
vlivů ploch a koridorů na sledované složky životního prostředí; Územní rezervy; Vyhodnocení
vlivů přesahujících hranice kraje]. Dále se v předloženém vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území nachází část A.7. (na str. 222 – 227) nazvaná „Porovnání zjištěných nebo
předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich
zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení“, kde
jsou podle názoru zdejšího soudu na základě objektivních kritérii (s jasně popsanou metodikou
získaných dat) přezkoumatelně a zákonně vyhodnoceny

jednotlivé varianty vedení

problematických páteřních komunikací D43 a D52. Krom těchto údajů soud také shledává, že
předložené vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje přílohu 2 označenou jako
„Hodnocení záměrů“, kde se na celkem 924 stranách nachází vskutku důkladný rozbor
jednotlivých (v zásadách územního rozvoje) obsažených záměrů formou přehledných tabulek s
tím, že u každého jednotlivého záměru je uveden jeho popis, stávající funkce, hodnoty a limity
vymezeného koridoru/plochy, dále je zde uvedena charakteristika identifikovaných vlivů na
jednotlivé sledované složky práva životního prostředí (které vyhodnocují skutková zjištění
obsažená v části A.3. vyhodnocení vlivů) a to z hlediska dotčení přímého, sekundárního,
synergického,

kumulativního,

krátkodobého,

střednědobého,

dlouhodobého,

trvalého,

přechodného, kladného či záporného a také je zde obsaženo posouzení sekundárního
(podmíněného) působení mezi jednotlivými oblastmi (složkami životního prostředí) navzájem.
Následuje u každého záměru vyhodnocení identifikovaných vlivů s uvedením vymezení vlivu,
jeho charakteristikou, významností vlivu (a to na plusové a minusové škále), popisu vlivu a
případným komentářem, případně uvádí takový významný negativní vliv, který by vylučoval
realizaci posuzovaného záměru. Toto vyhodnocení je prováděno opětovně vůči jednotlivým
sledovaným složkám životního prostředí. Klíčovou části posouzení každého záměru je
vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů, které je posouzeno vůči jednotlivým složkám
životního prostředí (např. ovzduší, obyvatelstvo, lidské zdraví a krajina) a opět s uvedením
významnosti vlivu. Tabulky obsahují také opatření ke snížení a zmírnění negativních vlivů, a to
včetně stanovení jejich účinnosti (za všechny soud jako příklad uvádí: „Optimalizovat trasu
v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu. V místech přiblížení
komunikace k okrajové zástavbě sídel realizovat protihluková opatření, která se doporučuje
dimenzovat s rezervou cca 3 dB vůči hranici hlukového limitu.“). Tabulky obsahují také
kompenzační opatření a pravidla sledování vlivů, což bude soudem rozebráno dále. Zdejší
soud důsledně zkontroloval jednotlivé záměry, jak jsou vymezeny v příloze 2 vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, a na tomto místě musí jednoznačně shledat, že postup
zvolený odpůrcem při zohlednění a zhodnocení kumulativních a synergických vlivů je zcela
přezkoumatelný, odůvodněný a zákonný, dalo by se říct dokonce příkladný, jednotlivé záměry
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jsou podrobeny důslednému posouzení a to včetně navržených opatření ke snížení a zmírnění
negativních vlivů, a postup odpůrce bez jakýchkoliv pochyb naplňuje požadavky vyjádřené v
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526.“
S ohledem na tento rozsudek, jehož platnost byla potvrzena rozsudkem Nejvyššího správního
soudu č. j. 2 As 122/2018 – 512 ze dne 30.05.2019, lze považovat připomínky spolku za zcela
nedůvodné.
Ad. 51.:
Nelze než konstatovat, že Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí je
v mezích svých kompetencí orgánem příslušným k posuzování vlivů na životní prostředí a
v souladu s ust. § 22 písm. d) zákona 100/2001 Sb., je tudíž příslušný k vypořádání pouze
připomínek a námitek, které se týkají přímo SEA vyhodnocení ÚP a připomínek a námitek
týkajících se samotných vlivů ÚP na životní prostředí a veřejné zdraví.
Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí postupuje při vypořádávání
připomínek v souladu s dlouhodobým metodickým vedením MŽP, jako svého nadřízeného a
metodologického orgánu, kdy vzhledem k rozsahu připomínek tyto v některých případech
slučuje či generalizuje dle jejich věcného obsahu.
Ad. 52.:
Kapitola č. 4.3 a podkapitola 6.1.8 SEA vyhodnocení shrnují ve zkratce výsledky odborného
posouzení vlivů na tyto složky životního prostředí. Podrobné posouzení vlivů jednotlivých
návrhových ploch či jejich skupin na jednotlivé složky životního prostředí je v souladu se
zákonem provedeno v kapitole 6.2, a to jak v tabelární, tak slovní formě.
Současně nelze než opětovně odkázat na vyhodnocení těchto vlivů jak na úrovni SEA k ZÚR
JMK, tak na úrovni projektové EIA na D52.
Ad. 53.:
Projednávaný územní plán obsahuje mj. třetí textovou část nazvanou Vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území, ve které je zapracována dokumentace vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí – SEA. Toto potvrzuje i spolek v předchozí připomínce.
Tvrzení spolku o nepromítnutí SEA do odůvodnění dokumentace územního plánu tedy není
pravdivé. Dále lze uvést citaci: „V části řešeného území jsou však překračovány krátkodobé
imisní limity pro PM10 a benzo(a)pyren, především v okolí dálnice D52 a intenzivně
využívaných komunikací I. a II. třídy.“. Jedná se tedy o lokální dílčí problém, kterého je
dosahováno pouze krátkodobě a je lokálně vázán na stávající komunikaci D52 a silnice I. a II.
třídy. Bezpochyby je toto překročení vázáno na objem přepravy na těchto komunikacích.
Odvedením přepravního objemu z komunikací nižších tříd na komunikaci D52 tak lze řešit dílčí
část. Návrh nové komunikace D52 pak svým technickým provedením musí zajistit ochranu
návazného území před negativním vlivem dopravy obecně ve všech aspektech.
Ad. 54.:
Návrhem územního plánu se zabýval nejen orgán ochrany přírody a krajiny KÚ JMK, ale také
KHS JMK ve svém souhlasném stanovisku č. j. KHSJM 31334/2017/BV/HOK ze dne 07.06.2017
a č. j. KHSJM 60582/2019/BV/HOK ze dne 05.11.2019. V obou případech je v závěru vedeno
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vyhodnocení: „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“.
Požadavek spolku na vypuštění „D52“ z dokumentace územního plánu je tedy s ohledem na
výše uvedené nedůvodný.
Ohledně posouzení SEA U ZÚR JMK odkazujeme na rozsudek Krajského soudu č. j. 65 A
3/2017 – 931 ze dne 20.12.2017, kde je mj. uvedeno: „. V části A.6. (na str. 144 – 222) nazvané
„Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních,
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a
záporných“ se nachází kompletní zhodnocení kumulativních a synergických vlivů, které je
přehledně a velmi podrobně provedeno v 11 vytčených oblastech [Vyhodnocení priorit
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje; Vyhodnocení rozvojových oblastí
a rozvojových os a specifických oblastí; Vyhodnocení specifických oblastí; Vyhodnocení
zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení
ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury,
územního systému ekologické stability a územních rezerv; Vyhodnocení upřesnění územních
podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot;
Vyhodnocení stanovení cílových charakteristik
krajiny; Vyhodnocení vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich
využití územní studií; Vyhodnocení stanovení pořad změn (etapizace); Souhrnné vyhodnocení
vlivů ploch a koridorů na sledované složky životního prostředí; Územní rezervy; Vyhodnocení
vlivů přesahujících hranice kraje]. Dále se v předloženém vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území nachází část A.7. (na str. 222 – 227) nazvaná „Porovnání zjištěných nebo
předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich
zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení“, kde
jsou podle názoru zdejšího soudu na základě objektivních kritérii (s jasně popsanou metodikou
získaných dat) přezkoumatelně a zákonně vyhodnoceny

jednotlivé varianty vedení

problematických páteřních komunikací D43 a D52. Krom těchto údajů soud také shledává, že
předložené vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje přílohu 2 označenou jako
„Hodnocení záměrů“, kde se na celkem 924 stranách nachází vskutku důkladný rozbor
jednotlivých (v zásadách územního rozvoje) obsažených záměrů formou přehledných tabulek s
tím, že u každého jednotlivého záměru je uveden jeho popis, stávající funkce, hodnoty a limity
vymezeného koridoru/plochy, dále je zde uvedena charakteristika identifikovaných vlivů na
jednotlivé sledované složky práva životního prostředí (které vyhodnocují skutková zjištění
obsažená v části A.3. vyhodnocení vlivů) a to z hlediska dotčení přímého, sekundárního,
synergického,

kumulativního,

krátkodobého,

střednědobého,

dlouhodobého,

trvalého,

přechodného, kladného či záporného a také je zde obsaženo posouzení sekundárního
(podmíněného) působení mezi jednotlivými oblastmi (složkami životního prostředí) navzájem.
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Následuje u každého záměru vyhodnocení identifikovaných vlivů s uvedením vymezení vlivu,
jeho charakteristikou, významností vlivu (a to na plusové a minusové škále), popisu vlivu a
případným komentářem, případně uvádí takový významný negativní vliv, který by vylučoval
realizaci posuzovaného záměru. Toto vyhodnocení je prováděno opětovně vůči jednotlivým
sledovaným složkám životního prostředí. Klíčovou části posouzení každého záměru je
vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů, které je posouzeno vůči jednotlivým složkám
životního prostředí (např. ovzduší, obyvatelstvo, lidské zdraví a krajina) a opět s uvedením
významnosti vlivu. Tabulky obsahují také opatření ke snížení a zmírnění negativních vlivů, a to
včetně stanovení jejich účinnosti (za všechny soud jako příklad uvádí: „Optimalizovat trasu
v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu. V místech přiblížení
komunikace k okrajové zástavbě sídel realizovat protihluková opatření, která se doporučuje
dimenzovat s rezervou cca 3 dB vůči hranici hlukového limitu.“). Tabulky obsahují také
kompenzační opatření a pravidla sledování vlivů, což bude soudem rozebráno dále. Zdejší
soud důsledně zkontroloval jednotlivé záměry, jak jsou vymezeny v příloze 2 vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, a na tomto místě musí jednoznačně shledat, že postup
zvolený odpůrcem při zohlednění a zhodnocení kumulativních a synergických vlivů je zcela
přezkoumatelný, odůvodněný a zákonný, dalo by se říct dokonce příkladný, jednotlivé záměry
jsou podrobeny důslednému posouzení a to včetně navržených opatření ke snížení a zmírnění
negativních vlivů, a postup odpůrce bez jakýchkoliv pochyb naplňuje požadavky vyjádřené v
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526.“
S ohledem na tento rozsudek, jehož platnost byla potvrzena rozsudkem Nejvyššího správního
soudu č. j. 2 As 122/2018 – 512 ze dne 30.05.2019, lze považovat připomínky spolku za zcela
nedůvodné.

9.5. Přehled vypořádání uplatněných námitek a návrh rozhodnutí
V termínu pro možnost uplatnění připomínek a námitek k řízení o Územním plánu Pohořelice byly
uplatněny celkem 4 samostatné námitky od celkem sedmi fyzických osob a jedné právnické osoby.
9.5.1. – Dne 24.10.2019 podala svoje připomínky společnost MORAVA STORAGE s.r.o.,
Dvořákova 588/13, 602 00 Brno:
Z důvodu změny k září tohoto roku při projednávání návrhu Územního plánu Pohořelice, kdy došlo ke
změně kódu plochy z VS Z11 (ve stávajícím územním plánu je lato plocha vedena pod kódem VP a
neumožňuje přípustnost velkých staveb odpadového hospodářství) na našich pozemcích parc.č.
2891, 2925/1,2925/2, 2953/2, 2981 a 2982, k.ú. Smolín, kde bylo uvedeno funkční využití plochy v
podmíněně přípustných stavbách - velké stavby odpadového hospodářství (skládky městských a
průmyslových odpadů, kompostámy, recyklační linky zpracovávající stavební odpady, zpracování
kovového odpadu (kovošrot), spalovny odpadů apod.) na kód plochy NT bez stanovení funkčního
využití předmětné plochy. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo a nadále je ze strany zástupců města
Pohořelice podporováno původní funkční využití předmětné plochy a naše společnost má v současné
době vypracován záměr využití části předmětného území a rozpracovány podklady pro projektovou
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dokumentaci pro územní rozhodnutí žádáme Vás na základě Vašeho oznámení o uplatnění
připomínek k návrhu Územního plánu Pohořelice o následující doplnění k současně stanovenému
kódu plochy NT (plocha těžby nerostů):
Funkční využití plochy těžby nerostů s případným využitím pro zpracování a využívání odpadů a pro
průmyslovou výrobu, tedy:
- Velké stavby odpadového hospodářství: skládky městských a průmyslových odpadů, kompostámy,
recyklační linky zpracovávající stavební odpady, zpracování kovového odpadu (kovošrot), spalovny
odpadů apod.
- Průmyslová výroba: stavby průmyslové výroby (betonámy, výrobny betonových a stavebních
výrobků, zpracování kameniva a jiných stavebních materiálů apod.).
Stanovisko pořizovatele:
Námitce se vyhovuje částečně.
V rámci stávajících podmínek využití plochy NT – plochy těžby nerostů, budou doplněny
podmínečně přípustné stavby, zahrnující stavby velké stavby odpadového hospodářství, mimo
kovošrotu a spalovny, což je v souladu se stávajícím charakterem území.
Pro umožnění staveb průmyslové výroby by bylo nutné vymezit plochu průmyslové výroby VS.
Za současného stavu zpracování ÚP by zapracování nové zastavitelné plochy znamenalo
opakování procesu projednání s dotčenými orgány a veřejností, což by znamenalo odklad
vydání nového ÚP.
Doporučujeme požadavek vlastníka pozemku na umožnění staveb průmyslové výroby prověřit
v nejbližší změně nového ÚP.
9.5.2. – Dne 04.11.2019 podala svoji námitku paní Zoja Venclovská, Lužova 19, 613 00 Brno:
Dobrý den,
jsem majitelkou oplocené zahrady z parcel

483/8

655m2 orná půda

624/20 22m2 ostatní plocha
624/21 287m2 ostatní plocha
celková výměra

964m2

v KU Smolín 751090
a dle platného územního plánu se nenacházejí v zastavitelné ploše, která by umožňovala výstavbu
rekreačního objektu.
Žádám proto o takovou změnu územního plánu pro uvedené parcely, který by výstavbu rekreačního
objektu umožnil;
Stanovisko pořizovatele:
Za současného stavu zpracování ÚP by zapracování nové zastavitelné plochy znamenalo
opakování procesu projednání s dotčenými orgány a veřejností, což by znamenalo odklad
vydání nového ÚP.
Z hlediska veřejného zájmu na bezodkladném vydání územního plánu doporučujeme řešit
požadavek vlastníka pozemku v nejbližší změně nového ÚP.
Vyhovuje se částečně.
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9.5.3. Dne 11.11.2019 byly na podatelnu MěÚ Pohořelice doručeny společné námitky pana
Zdenka Veselého, nar. 15.11.1977, bytem Nová Ves 138, 691 23 Pohořelice, paní Eleny
Pohankové, nar. 03.02.1950, bytem Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice a pana Libora Pohanky, nar.
09.09.1950, bytem Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice.
Podané Námitky jsou obsahově i rozsahově zcela totožné se společnými námitkami, které dne
11.11.2019 podal pan František Matoušek, nar. 19.07.1949, bytem Nová Ves 143, 691 23 Pohořelice,
paní Elena Ondrová, nar. 12.04.1976, bytem Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice a pan Radek Ondra,
nar. 06.04.1966, bytem Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice. Vyhodnocení těchto námitek je proto
uvedeno u bodu 9.5.4. společně.
9.5.4. Dne 11.11.2019 byly na podatelnu MěÚ Pohořelice doručeny společné námitky, které
podal pan František Matoušek, nar. 19.07.1949, bytem Nová Ves 143, 691 23 Pohořelice, paní
Elena Ondrová, nar. 12.04.1976, bytem Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice a pan Radek Ondra, nar.
06.04.1966, bytem Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice.
Podané Námitky jsou obsahově i rozsahově zcela totožné se společnými námitkami pana Zdenka
Veselého, nar. 15.11.1977, bytem Nová Ves 138, 691 23 Pohořelice, paní Eleny Pohankové, nar.
03.02.1950, bytem Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice a pana Libora Pohanky, nar. 09.09.1950, bytem
Nová Ves 74, 691 23 Pohořelice, které podali dne 11.11.2019. Vyhodnocení těchto námitek je proto
uvedeno u tohoto bodu společně.
„Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, zveřejnil veřejnou vyhlášku č.j.
MUPO-52673/2019/5U/BRP datovanou 3.10.2019, kterou označil jako zahájení řízení o vydání ÚP
Pohořelice s tím, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Pohořelice se bude konat dne
04.11.2019 a do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a námitky.
Podáváme tímto níže specifikované a odůvodněné námitky. Nemovitost v Pohořelicích je
identifikována na konci podání.
Tímto podáním podáváme v zákonné lhůtě (do 11. 11. 2019) odůvodněné námitky. Vzhledem k
charakteru námitek je následujícími námitkami dotčeno územní města Pohořelice jako celek.
Jako obyvatelé Pohořelic, kde v těsné vzdálenosti od obytných oblastí vede komunikace I/52 jsme
dotčení znečištěním ovzduší a hlučností i z navrhované komunikace D52 a doprovodné komunikace k
D52.
Některé z našich níže uvedených námitek poukazují na tak závažné právní vady, že není možné
současný návrh ÚP Pohořelice předložit zastupitelstvu města Pohořelice, ale je nutné provést zásadní
kroky k nápravě a pak teprve je možné novou veřejnou vyhláškou znovu ohlásit veřejné projednání
upraveného návrhu ÚP Pohořelice. Při tomto projednání, pak bude Odbor územního plánování a
stavební úřad povinen Městského úřadu Pohořelice povinen opět jednotlivě vypořádat níže podané
námitky.
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Předesíláme, že město Pohořelice prohrálo spor u Nejvyššího správního soudu (NSS), 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 „Opatřeni obecné povahy - Územní plán
sídelního útvaru Pohořelice, schválený zastupitelstvem města Pohořelice dne 25. 1. 1995. se v části
vymezeni ploch a trasy rychlostní silnice R52 se všemi jejími objekty d souvisejícími stavbami, včetně
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť a souvisejících ochranných pásem
ruš í 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 ÚP pro město Pohořelice. Při
pořizování a projednávání nového ÚP Pohořelice je nutné plně respektovat stavební zákon, zákon
posuzování vlivů na životní prostředí a další složkové zákony, jakož i judikaturu NSS.
Námitky:
1. Zmatečná veřejná vyhláška, zmařený úkon. Ve veřejné vyhlášce č.j. MUPO- 52673/2019/SU/BRP
je uvedeno, že „Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování o stavební úřad, (dále jen „úřad
územního plánování"), jako pořizovatel Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c) a § 23 odst.l
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") oznamuje
v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, zahájení řízení o vydání Územního plánu Pohořelice a konání veřejného projednání".
Toto není v souladu se stavebním zákonem, neboť neprobíhá řízení o vydání územního plánu. Vydání
územního plánu je zcela jiný úkon. Vydání je úkonem dle § 54 stavebního zákona, Veřejná vyhláška je
proto zatížena vážnou právní vadou a musí být vydána nová veřejná vyhláška a nyní zmařené řízení
musí být opakováno.
Stanovisko pořizovatele:
Označené projednání územního plánu dle ust. §52 stavebního zákona je přímo stavebním
zákonem označeno v názvu části jako řízení o územním plánu. V návazných ustanoveních
stavebního zákona, konkrétně pak §54 stavebního zákona, je pak toto řízení fakticky ukončeno
vydáním územního plánu. Označení projednání jako řízení o vydání územního plánu tedy nelze
považovat za zmatečné, neboť jednoznačně v popisu definuje dle jakých paragrafů je vedeno.
Namítatelé zjevně, dle uvedeného textu, pochopili co je předmětem projednání a v uvedeném
rozsahu také uplatnili svoje námitky. Jejich práva tak nebyla nijak uvedenou formulací dotčena,
ani omezena.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
2. Lhůta, kterou správní orgán vymezil ve veřejné vyhlášce zveřejněné 4. 10. 2019, byla chybná.
Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o veřejné projednávání zahrnující posouzení vlivů
SEA, byla lhůta projednávání stanovena chybně. Minimální lhůta od zveřejnění veřejné vyhlášky do
posledního dne lhůty pro námitky musela být minimálně 15 dní (na doručení vyhlášky) plus 30 dní na
vyjádření, tedy celkem 45 dní. I toto zakládá zmaření veřejného projednávání a nutnost vydat novou
veřejnou vyhlášku a řízení jako celek opakovat se všemi úkony dle zákona
Stanovisko pořizovatele:
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Závěry v námitce jsou v tomto případě mylné. Projednání SEA hodnocení neprobíhá v rámci
veřejného projednání dle ust. §52 stavebního zákona, ale při společném jednání o návrhu
územního plánu dle ust. §50 stavebního zákona. Toto projednání proběhlo dle zákonných lhůt
uvedených v ust. §50 odst. 2 stavebního zákona. Řádné projednání pak bylo ukončeno
stanoviskem k vyhodnocení koncepce na životní prostředí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje č.j. JMK 58260/2019, ze dne 18.04.2019. Projednání vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí je tedy ukončeno a není již předmětem dalšího posuzování. Stanovení lhůty
řízení o územním plánu je provedeno zcela v souladu s ust. § 52 odst. 1 a odst. 3 stavebního
zákona.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
3. Namítáme proti vymezení koridoru dálnice D52 vedené nejen v těsné blízkosti urbanizované časti
města Pohořelice zahrnující i obytnou oblast Nové Vsi. Tento koridor byl chybně vymezen v ZÚR
JMK, což však neznamená, že tento koridor má město Pohořelice slepě převzít a pouze třeba jen
nějak drobně zúžit. V ZÚR JMK nebylo totiž provedeno posouzení všech vlivů na obyvatelstvo (včetně
hlučnosti), ovzduší, a vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, a to včetně řádného posouzení
kumulativních a synergických vlivů dálnice D52 na město Pohořelice a jeho část Novou Ves. V Příloze
č. 2 SEA k platným ZÚR JMK se pro záměr DS04 (tj. „D52 Pohořelice - Mikulov - hranice ČR /
Rakousko") totiž na str. 26 nachází jen naprosto skečovitý a nic neříkající text, který nemůže naplnit
povinnost provedení předmětného hodnocení a který je zde dokonce zcela flagrantně v naprosto
identické formě nakopírován celkem 3x do tří zcela věcně odlišných typů hodnocení, tj. hodnocení
vlivů na ovzduší, vlivů na obyvatelstvo a vlivů na veřejné zdraví. Toto naprosto nedostatečné
hodnocení SEA ve všech třech případech zní „Záměr neprochází územím s překročením imisních
limitů. Komunikace je vedeno prakticky v ose stávající silnice I/52, která je vedena převážně mimo
kontakt s obytnou zástavbou. Výjimkou je oblast města Mikulova, kde je současná silnice vedena po
okraji obytné zástavby, zatímco nová komunikace odvede dopravu do větší vzdálenosti od města.
Kontakt s obytnou zástavbou je minimální.
Město Pohořelice ani jeho část Nová Ves zde není ani zmíněna. Toto tedy nelze akceptovat a náprava
této protiprávní situace musí zahrnovat přepracování ZÚR JMK a plnohodnotné posouzení.
Stanovisko pořizovatele:
Pořizovateli nepřísluší hodnotit způsob vymezení a projednání záměru koridoru pro silnici D52
v ZÚR JMK. Je faktem, že ZÚR JMK jsou v současné době platnou dokumentací, kde je koridor
pro D52 řádně specifikován a polohově stabilizován. V souvislosti s rozsahem závěrů v
námitce je nutné odkázat na vypořádání připomínek v rámci výše uvedeného stanoviska
k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí: „Je zcela na místě uvést, že koridor pro
realizaci záměru D52 (v ZÚR JMK označen jako DS04 pro realizaci záměru „D52 Pohořelice Mikulov - hranice ČR / Rakousko“) byl v rámci pořizování ZÚR JMK podroben vyhodnocení
SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení dopadů na obyvatelstvo a lidské zdraví. V tomto
vyhodnocení byly identifikovány možné negativní vlivy a stanovena „opatření k vyloučení,
snížení, zmírnění nebo kompenzaci negativních vlivů“. V rámci těchto opatření je u
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předmětného koridoru požadováno (cit. ZÚR JMK) „optimalizovat trasu v rámci koridoru s
cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu (týká se zejména MÚK Pohořelice a Mikulov
jih). V místech případného kontaktu s chráněnou zástavbou zajistit splnění hlukových limitů“.
Jako kompenzační opatření pro lokality, kde je obtížné vlivy eliminovat, je stanoveno
kompenzační opatření, a to (cit. ZÚR JMK) „po vybudování dané komunikace zamezit průjezdu
tranzitní nákladní dopravy přes zástavbu přilehlých obcí (objíždění placených úseků)“.“
Z uvedené citace je jednoznačně zřejmé, že záměr D52 byl v ZÚR řádně posouzen v režimu
SEA.
Námitky vůči oprávněnosti vymezení koridoru pro komunikaci D52 a rozsah vyhodnocení vlivu
na životní prostředí byly řádně vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
4. Již existující trasování D52 v těsné blízkosti obytné části města Pohořelice, a to včetně části Nové
Vsi, je environmetálním rizikem a mělo být řádně vyhodnoceno. Územní plánování určuje stav území
na desítky let, a tedy vyhodnocení SEA mělo být řádně vyhodnoceno, a to pro dálnici D52 pro dobu
minimálně 20 let po jejím předpokládaném uvedení do provozu (jak je to požadováno v rezortních
předpisech Ministerstva dopravy). Nic takového nebylo provedeno.
Stanovisko pořizovatele:
Stávající komunikace D52 byla realizována v době, kdy vyhodnocení vlivu na životní prostředí,
jak jej specifikuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ještě neexistovalo. Komunikace
D52 (dříve R52), která byla dokončena před více než dvaceti lety, je vedena pouze na k. ú.
Smolín a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. Podél zastavěné části k. ú. Nová Ves u Pohořelic je
v současné době vedena pouze silnice I. třídy I/52. Hodnocení stávající D52 u Nové Vsi tedy ani
nemohlo být nikdy provedeno, protože ta se u Nové Vsi ani nenachází.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
5. Je zcela zamlčen význam komunikace D52. Bylo přitom povinností zpracovatele ÚP Pohořelice toto
řádně uvést, když už to bylo do značné míry ignorováno v ZÚR JMK. Komunikace D52 je dle Politiky
územního rozvoje ČR součástí transevropské silniční sítě TEN- T a byla v ZÚR JMK vymezena
(Pozn.:

Toto

Brusel

nenařídil

!)

jako

součást

tzv.

transevropského

Baltsko-jadranského

transevropského koridoru. Tento typ komunikace je určen v EU pro dálkovou osobní a nákladní
dopravu, tedy i dálkovou / tranzitní dopravu kamionovou. To, že nebezpečí velkého negativního vlivu,
jak z hlediska hlučnosti, tak z hlediska ovzduší zde velmi reálně existuje, dokládá i oficiální sčítání
dopravy (viz www.rsd.cz), které dokládá, že za pouhých 6 let, tj. od roku 2010 do roku 2016, bylo
zjištěno, že na hraničním přechodu v Mikulově narostla těžká nákladní doprava o neuvěřitelných 220
%. Bez korektního ocenění vstupních údajů, tedy i typu komunikace a aspoň hrubého odhadu
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výhledové intenzity dopravy a typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající
v noci / klesající v noci) nelze schvalovat územní plán.
Stanovisko pořizovatele:
Tvrzení v námitce se nezakládá na pravdě. V textové části územního plánu v kapitole II.12.2.
Silniční doprava je uvedena citace ZÚR JMK: „Dálnice D52 (přede dnem nabytí účinnosti
zákona č. 268/2015 Sb. – R52) je v přeshraničních souvislostech součástí spojení Brno –
Mikulov – Vídeň, v regionálních souvislostech zpřístupňuje a obsluhuje jižní část OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno a sídla v N-SO2 rozvojové ose Vídeňská včetně
subregionálních center Pohořelice a Mikulov. V návaznosti na silnici I/53 v Pohořelicích se
spolupodílí na zpřístupnění prostoru Znojemska. V úseku Rajhrad – Pohořelice (křižovatka D52
× I/53) je realizovaná v parametrech čtyřpruhové směrově dělené silnice s mimoúrovňovými
křižovatkami.
V evropských souvislostech, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady o hlavních
směrech Unie pro rozvoj transevropských dopravních sítí, je dálnice D52 zařazená do sítě TENT Core, u které se mimo jiné předpokládá dokončení sítě a odstranění úzkých míst do r. 2030.
Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen / Rakousko (E461) je zahrnuta v politice
územního rozvoje jako koridor kapacitní silnice. Usnesením vlády ČR č. 713/2010 Sb. o změně
usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní pozemní
komunikace Pohořelice – státní hranice s Rakouskou republikou je potvrzeno propojení
rychlostní silnice R52 na území České republiky a dálnice A5 na území Rakouské republiky na
česko-rakouské státní hranici mezi městy Mikulov a Drasenhofen.
Na základě celkového porovnání variant, s přihlédnutím ke stanovisku MŽP k hodnocení EIA,
projektant pro společné jednání ve smyslu § 37 stavebního zákona doporučil dále sledovat
variantu „Základní ŘSD“, která je z hlediska přepravní účinnosti a vytíženosti výrazně
příznivější, vhodně využitelná jak pro dálkovou tak regionální zdrojovou a cílovou dopravu.
Varianta „Základní ŘSD“ svým vedením ve stopě stávající I/52 minimalizuje zásahy do volné
krajiny.
Výběr výsledné varianty byl ve smyslu § 38 odst. 2 stavebního zákona předmětem zasedání
Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 28. 01. 2016, které usnesením č. 2302/16/Z24
schválilo jako nejvhodnější variantu „Základní ŘSD“ (DS01-A). Na základě výběru varianty
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje je upravena dokumentace pro veřejné projednání
návrhu ZÚR JMK.
Dálnice D52 je koncepčně zakotvena v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena v
Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu „Aktualizace
strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“. Její příprava ve spojení Pohořelice –
Mikulov – státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č. 713/2010, o změně
usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní silnice pozemní
komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice s Rakouskou. Záměr je obsažen v Prioritě 3
Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu „Aktualizace
strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“.
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Navrhovaný koridor D52 naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (23) – „…vytvářet
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury…“, dále priority
územního plánování ZÚR JMK v odstavcích (3a), (3b) a (8a), které spočívají především ve
vytváření územních podmínek pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit
atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje a pro posílení vazeb mezi
prostorově blízkými centry osídlení s cílem podpořit formování kooperačních územních vztahů
a prostorovou dělbu práce a dále prioritu územního plánování ZÚR JMK v odstavci (7),
především ve vytváření územních podmínek pro kvalitní dopravní napojení JMK na evropskou
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních
koridorů.
Koridor D52 je páteřní dopravní osou N-OS2 rozvojové osy Vídeňská, ve které je uplatněn
požadavek na vytváření územních podmínek pro rozvoj obcí s výraznou vazbou na dopravní
osu (Brno –) Pohořelice (– Vídeň), z čehož vyplývají i požadavky na kapacitu a upravenost
silničního tahu, který je součástí sítě TEN-T Core s předpokladem dokončení jeho přestavby do
r. 2030.“
Nelze tedy jakkoliv ze strany namítatelů spekulovat o nějakém zamlčení významu komunikace
D52 a jejího zařazení do sítě TEN-T.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
6. Ve výroku ZÚR JMK je jako úkol pro územní plánování, tedy i pro pořizování ÚP Pohořelice,
závazně požadováno (viz str. 45 výroku ZÚR JMK) „Zpřesnit o vymezit koridor dálnice D52 v
součinnosti s dotčenými orgány státní správy, s ohledem na jeho přepravní funkci, požadované
technické parametry a návaznost na postupně realizovanou kapacitní silnici A5 Wien - Drasenhofen".
V návrhu ÚP Pohořelice nic takového provedeno není a musí to být napraveno.
Stanovisko pořizovatele:
Z výše uvedeného odůvodnění u vypořádání námitky č. 5. je zřejmé, že uvedeno, že koridor pro
komunikaci D52 je koncepčně zakotven v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena v
Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu „Aktualizace
strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“. Příprava D52 ve spojení Pohořelice –
Mikulov – státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č. 713/2010, o změně
usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní silnice pozemní
komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice s Rakouskou republikou.
Je tedy zjevné, že na přípravě záměru se podílí státní orgány v nejvyšší úrovni. Samotný
proces pořízení územního plánu vyžaduje spolupráci dotčených orgánů a jejich vzájemnou
shodu nad výsledkem projednání. Nelze tedy jakkoliv dovozovat, že by vymezení koridoru pro
D52 bylo provedeno bez součinnosti s dotčenými orgány.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
7. Ve výroku ZÚR JMK je jako úkol pro územní plánování, tedy i pro pořizování ÚP Pohořelice,
závazně požadováno (viz str. 45 výroku ZÚR JMK) „Zpřesnit a vymezit koridor dálnice D52 s ohledem
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na optimalizaci trasy v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, zajistit
splnění hlukových limitů, minimalizaci vlivů na CHKO Pálava a PR Věstonická nádrž, minimalizaci
vlivů na lokality soustavy Natura 2000 EVL Mušovský luh, PO Pálava, PO Střední nádrž vodního dílo
Nové Mlýny, minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFĹ, minimalizaci vlivů na ochranná pásmo
vodních zdrojů I. a II. stupně.“. V návrhu ÚP Pohořelice nic takového provedeno není a musí to být
napraveno.
Stanovisko pořizovatele:
Uvedený rozsah chráněných území ÚSES (CHKO Pálava a PR Věstonická nádrž, Natura 2000,
EVL Mušovský luh, PO Pálava, PO Střední nádrž vodního dílo Nové Mlýny) se v rozsahu
řešeného území, dotčeného návrhem koridoru K-DS04 nenachází. Hodnocení tedy nemohlo být
provedeno na prvky, které se v dotčeném území nenachází, ale jsou až významně daleko za
hranicí řešeného území v jiném katastrálním území. V k. ú. Pohořelice nad Jihlavou se sice
nachází prvky soustavy Natura 2000, ale Krajský úřad, oddělení ochrany přírody a krajiny, jako
příslušný orgán ochrany přírody, ve svém stanovisku ze dne 07.09.2015 (S-JMK 110937/2015)
vydaném ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyloučil
významný vliv předmětného návrhu ÚP na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost EVL
nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a ani z hlediska jiných zájmů ochrany přírody neměl
zásadní připomínky (viz stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017).
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
8. Zajištění splnění hlukových limitů není v návrhu ÚP Pohořelice nijak provedeno, neboť toto by
vyžadovalo odborné posouzení hlučnosti ve vazbě na typu komunikace a aspoň hrubého odhadu
výhledové intenzity dopravy a typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající
v noci / klesající v noci). Akustická studie je pro tento ÚP nevyhnutelná a musí být do odůvodnění
návrhu ÚP Pohořelice doplněna. Bez akustické studie nelze přezkoumatelně zajistit splnění hlukových
limitů ani splnit cíl minimalizace dopadů na obytnou zástavbu.
Stanovisko pořizovatele:
Lze plně odkázat na odůvodnění stanoviska KÚ JMK č.j. JMK 58260/2019 ze dne 18.04.2019
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí, kde je m.j. uvedeno: „Konkrétní záměr
realizace D52 (původně R52) byl dále v podrobnějším měřítku podroben procesu posouzení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. projektové EIA) vedeném MŽP pod názvem
„Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“. V rámci projektové EIA bylo
posuzováno několik variant vedení rychlostní komunikace (nově dálnice), kdy k variantě
původně označené 1x bylo MŽP vydáno souhlasné stanovisko (tzv. stanovisko EIA) č. j.
4061/OPVI/05 ze dne 13.05.2005. Daná varianta byla postupně rozpracována v úrovni
dokumentace pro územní rozhodnutí a v roce 2014 dále upřesněna tahovou studií pořízenou
Ministerstvem dopravy: „Technicko‑ekonomická studie v úseku R52 Pohořelice – státní
hranice ČR / Rakousko“: PK Ossendorf, a. s., 04/2014 (citace ZÚR JMK). Pro tento záměr bylo
následně MŽP pod č. j. 19817/ENV/16 ze dne 23.03.2016 vydáno Závazné stanovisko k ověření
souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici
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Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Potenciální vlivy záměru na hlukovou situaci byly posouzeny a formou podmínek či
doporučení řešeny jak v rámci SEA vyhodnocení ZÚR JMK, tak v podrobnějším měřítku v rámci
výše uvedené projektové EIA. V rámci stanoviska EIA je uložena podmínka: „V dalších fázích
přípravy R52, po zaměření pozemků a určení přesného rozsahu stavby, zpracovat podrobnou
hlukovou studii výstavby a provozu R52 a dalších komunikací, na kterých se v souvislosti s
realizací R52 významně zvýší frekvence dopravy. Výsledkem této studie bude návrh
konkrétních protihlukových opatření pro zajištění hlukových limitů dle aktuálně platné
legislativy...“
Požadavek na posouzení hlukových vlivů stavby je tedy již ze ZÚR JMK a vyhodnocení EIA
přesunut do konkrétního územního řízení o umístění stavby.
Dále je v tomto citovaném stanovisku uvedeno: „Dále OŽP vzal při vyhodnocení připomínky v
potaz fakt, že Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen
„KHS“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 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“) předložený návrh ÚP posoudila a pod č. j. KHSJM
31334/2017/BV/HOK ze dne 07.06.2017 k němu uplatnila souhlas a nevznesla k němu žádné
připomínky.“
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
9. Splnění cíle minimalizace dopadů na obytnou zástavbu je specificky pro ÚP Pohořelice, kde se dle
ZÚR JMK vymezuje a zpřesňuje koridor D52 nutno minimalizovat i vlivy ze znečištění ovzduší, kde
zdrojem jsou tzv. mobilní zdroje znečištění, tedy zde silniční doprava.
Rozptylová studie je zde tedy nevyhnutelná a musí být do odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice
doplněna. Bez doložené akustické studie nelze přezkoumatelně splnit cíl minimalizace dopadů na
obytnou zástavbu.
Stanovisko pořizovatele:
V textové části územního plánu v kapitole II.12.2. Silniční doprava je uvedeno: „V návrhu ZÚR
JMK je z důvodu nezavlékání regionální dopravy do středu Nové Vsi navrhována doprovodná
komunikace v rámci koridoru pro dálnici D52. V textové části I. Návrh ZÚR JMK je navrhována
šíře koridoru 200m včetně doprovodné pozemní komunikace. V textové části II. Odůvodnění
ZÚR JMK je na str. 134 uvedeno cit.: „Návaznost na silniční síť nižšího významu a obsluha
území je zajištěna mimoúrovňovými křižovatkami (Pohořelice–jih), Ivaň, Perná, Mikulov–sever,
Mikulov–jih. Součástí koridoru jsou i úseky nově navrhovaných doprovodných komunikací.
Vymezení koridoru v šířce 200 m s rozšířením pro plochy MÚK (kruhová výseč o poloměru 180
– 350 m) vychází z výše zmíněné studie. Koridor včetně ploch pro MÚK je vymezen tak, že
zahrnuje územní nároky pro související stavby včetně doprovodných komunikací – silnice
II/395, které jsou řešeny variantně v technicko–ekonomické studii jako součást stavby v
souběhu s vlastní trasou D52.“ Z grafické části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé, že
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doprovodná komunikace k dálnici D52 je v ZÚR JMK navrhována v souběhu s navrhovanou
D52 nikoliv průtahem Nové Vsi jak se podatelé domnívají.“
Lze dále odkázat na vyhodnocení výše u bodu 3. a 8. uplatněných námitek.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
10. Pro pořízení akustické a rozptylové studie je nutné doložit její vstupní data, tj. odborně provedené
dopravní modelování s výhledové Intenzity dopravy na dobu 20 let po předpokládaném uvedení D52
do provozu, s doložením všech informací nutných pro zpracování akustické a rozptylové studie, tj. i
typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu dopravy (neklesající v noci / klesající v noci). Toto
musí být i dle výroku ZÚR JMK zajištěno pro D52 včetně zahrnutí návaznosti na postupně
realizovanou kapacitní silnici A5 Wien - Drasenhofen, tedy aktivaci D52 jako transevropské sítě TEN-T
a jako součást transevropského Baltsko-jadranského koridoru.
Stanovisko pořizovatele:
Pořízení hlukové studie je dle výše uvedeného odůvodnění u bodu 9. vyžadováno pro
konkrétní návazné povolovací procesy, tj. územní řízení o umístění stavby, kde bude
předmětem vyhodnocení přípustnosti konkrétního stavebního záměru. V žádném případně
nelze hlukově konkretizovat záměr ve vztahu k vymezení koridoru. Koridor je dle ust. § 2 odst.
1 písm. j) stavebního zákona, koridorem plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a
technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy. Z definice koridoru je zřejmé, že
vymezení koridoru není umístěním konkrétní stavby, ale pouze specifikací území, ve kterém by
měl být určitý záměr v budoucnu územním rozhodnutím teprve umístěn. Z toho také vyplývá,
že v době vymezování koridoru v územním plánu nelze posuzovat konkrétní dopady na území,
které přinese až stavba, která bude umisťována v územním řízení. Rozdílnost dostupných
podkladů pro posouzení záměru je tak již dána možným rozsahem a obsahem jednotlivých
typů dokumentací. V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že: „Územní plán ani
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v
rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán
nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí
zastupitelstva výslovně uvedena.“ V rozhodnutí o pořízení územního plánu nebylo přijato
žádné usnesení o pořízení územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního
plánu.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
11. Za absence podkladů, tj. dopravního modelování a hlukové studie, lze bez dalšího označit
stanovisko Krajské hygienické stanice JMK za vadné.
Stanovisko pořizovatele:
Z odůvodnění uvedeného v předchozím bodě je seznatelně uvedeno, v jakém rozsahu lze a je
posuzována dokumentace územního plánu. V rámci posouzení vyhodnocení vlivů koncepce na
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životní prostředí nebylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje shledáno stanovisko Krajské
hygienické stanice vadným.
S ohledem na tuto skutečnost považujeme podanou námitku za nedůvodnou.
12. Stejně tak tomu je i díky absenci rozptylové studie, neboť výše uvedená vstupní data a obě
absentující studie zcela vyloučily možnost naplnění základního úkolu Krajské hygienické stanice, a to
vydání stanoviska, které by se přezkoumatelně vyjádřilo k vlivům na veřejné zdraví. V dané situaci
měla tedy k odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice doložena i studie vlivů na veřejné zdraví, kterou měla
Krajská hygienická stanice přezkoumat a vydat i k ní stanovisko. V absenci posouzení vlivů na veřejné
zdraví zpracovaného osobou s autorizací Ministerstva zdravotnictví nebylo možné vydat stanovisko
Krajské hygienické stanice.
Stanovisko pořizovatele:
V námitce je v obdobném smyslu jako u bodů 7. až 11. napadáno neprovedení hodnocení
rozptylové studie. Platí proto obdobně odůvodnění u bodů 7. až 11.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
13. Ve výroku ZÚR JMK je jako úkol pro územní plánování, tedy i pro pořizování ÚP Pohořelice,
závazně požadováno (viz str. 45 výroku ZÚR JMK) „Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru
dálnice D52 v ÚPD dotčených obcí." Není zcela srozumitelné, co ZÚR JMK zde požadují. Toto v této
částečně zmatečné situaci mělo být na základě požadavku pořizovatele ÚP Pohořelice vyjasněno s
nadřízeným orgánem územního plánování, který ZÚR JMK pořídil a toto upřesnění mělo být doloženo
v odůvodnění ÚP Pohořelice. Toto však v odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice absentuje.
Stanovisko pořizovatele:
Koordinace záměru v území je při pořízení územního plánu řešena při projednání dle ust. § 50
stavebního zákona. Konkrétně je ověření splnění koordinace záměrů mezi jednotlivými
územími řešena stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vydaného dle ust. § 50
odst. 7 stavebního zákona. Toto kladné stanovisko bylo vydáno dne 26.06.2019 pod č.j. JMK
80078/2019.
Záměry vyplývající ze ZÚR JMK jsou promítnuty do textové i grafické části návrhu ÚP a je
zajištěna jejich koordinace se sousedními katastrálními územími. Územní koordinace záměrů
vyplývající ze ZÚR JMK s okolními katastry je v návrhu ÚP Pohořelice zajištěna a dokladována
v Odůvodnění návrhu ÚP ve Výkrese širších vztahů označeném II.01 a popsána v Odůvodnění
návrhu ÚP v kapitole II.15 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
14. V ZÚR JMK je koridor vymezen D52 chybně v tom, že je zde vymezen koridor příliš úzký. Ve
výroku ZÚR JMK je závazně stanoveno: „Vedení koridoru: MÚK Pohořelice-jih - Ivaň - Perná - Mikulov
- hranice ČR / Rakousko. Šířka koridoru: 200 m, včetně doprovodné komunikace". To, že koridor pro
dálnici D52 je nesprávně úzký plyne z toho, že v této nedostatečné šíři koridoru pro D52 nebude
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možné vymezit zákonem požadované ochranné silniční pásmo (šíře 100 m od středu každého
krajního jízdního pásu), které se vymezuje v územním řízení. Nelze toto učinit dodatečně, neboť
majitelům nemovitostí nelze v územním řízení ukládat povinnosti nebo omezovat jejich práva nad to,
co je stanoveno v územně plánovací dokumentaci obce.
Stanovisko pořizovatele:
Námitky vůči oprávněnosti a správnosti vymezení koridoru pro komunikaci byly řádně
vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Pro úplnost dodáváme, že dle ust. § 2 odst. 1 písm. j) stavebního zákona, je koridorem plocha
vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební
povahy. V tomto ustanovení není uvedeno nic o tom, že by koridor musel obsahovat i rozsah
budoucího ochranného pásma komunikace, vyplývajících ze speciálních právních předpisů
(např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
15. Lze zdůraznit, že vzájemná návaznost procesů územního plánování a územního řízení vyžaduje,
aby již na úrovni ZÚR byly brány v úvahu zákonné požadavky, které se bezprostředně projeví až v
územním řízení. Pokud šíře koridoru vymezená v ZÚR není dostatečná, není to možné napravit na
úrovni územního plánu, v němž koridor převzatý ze ZÚR se smí pouze zpřesňovat, tj. „zužovat" v
rámci hranic koridoru ze ZÚR. Není-li koridor vymezený pro záměr dálnice D52 není dostatečný v
ZÚR JMK pro to, aby obsáhl i silniční ochranné pásmo (tedy pro dálnici cca 20 m + 2 x 100 m, tedy
celkem cca 220 m, a koridor je v ZÚR široký jen 200 m, pak v daném případě těleso umisťované
komunikace dohromady se silničním ochranným pásmem zasahují mimo vymezený koridor, a tedy
není možné vydat územní rozhodnutí. Je to zde ukázka nedodržení ust. § 18 odst. 1 stavebního
zákona, kde se požaduje, aby každá územně plánovací dokumentace vytvářela podmínky pro
výstavbu.
V daném případě chyba v ZÚR JMK neumožňuje vydat ÚP Pohořelice, kde by vymezený koridor pro
D52 mohl být dostatečný pro území řízení. Omezit vlastnická práva a stanovit povinnosti lze pouze na
základě zákona, a pokud pozemky nejsou již v zásadách územního rozvoje jednoznačně vymezeny
jako veřejně prospěšná stavba, například jako plocha pro dopravu, nelze bez zákonného titulu
vlastnická práva omezit.
Stanovisko pořizovatele:
Námitka v tomto bodě pouze doplňuje a dále rozvíjí nesprávný závěr ohledně vymezení
koridoru pro komunikaci D52 v ZÚR JMK. Vzhledem k tomu kompletně odkazujeme na
vypořádání připomínky v předchozím bodě č. 14.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
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16. V návrhu ÚP Pohořelice je šíře koridoru D52 stanovena takto: „200 m mimo zastavěné území a
zastavitelné plochy (dle zákresu v grafické části), s místním rozšířením v prostorech křížení s jinými
komunikacemi a v úseku směrového oblouku jižně od Nové Vsi. Plocha MÚK Pohořelice-jih kruh o
poloměru 180 m". Nelze použít věcně zužující formulaci a koridor pouze definovat „mimo zastavěné
území a zastavitelné plochy".
Stanovisko pořizovatele:
Textové stanovení šířky koridoru K-DSO4, uvedené ve výrokové části územního plánu, je pro
povolovací proces i jeho územní stabilizaci, s ohledem na odkaz na výkresovou část územního
plánu, zcela legitimním způsobem jeho vymezení. Podrobnější stanovení parametrů koridoru
v textové části je zcela nadbytečné a hraničící s podrobností, která již územnímu plánu
nepřísluší. Právě výkresová část dokumentace zcela názorným způsobem definuje polohu, tvar
i šířkové parametry vůči stávající zástavbě a krajinným prvkům.
Z pohledu územního plánování je proto připomínka v tomto bodu nedůvodná.
17. Pro každou územně plánovací dokumentaci platí, že zde musí být soulad mezi její textovou částí a
grafickou částí, jinak v místech rozporu nelze rozhodovat a nelze na rozpory navazovat. V ZÚR JMK
je jednoznačně v textové části stanoveno pro koridor D52; „Vedení koridoru: MÚK Pohořelice-jih - Ivaň
- Perná - Mikulov - hranice ČR / Rakousko. Šířka koridoru: 200 m, včetně doprovodné komunikace".
Také je zcela nepřípustné koridor D52 oproti ZÚR JMK rozšiřovat. Je tedy nutné vypustit formulaci o
„místním rozšíření v prostorech křížení s jinými komunikacemi o v úseku směrového oblouku jižně od
Nové Vsi". Rozšíření nad 200 m je dle závazných ZÚR JMK možné jen pro plochu MÚK Pohořelicejih, a to pouze do limitu danou grafickou části ZÚR JMK a textovou částí ZÚR JMK, tj. „kruh o
poloměru 180 m", nikde jinde nesmí být koridor D52 v ÚP Pohořelice širší než 200 m, a tedy „místním
rozšíření v prostorech kříženi s jinými komunikacemi a v úseku směrového oblouku jižně od Nové Vsi"
je nutné z návrhu ÚP Pohořelice odstranit.
Stanovisko pořizovatele:
Navržená úprava koridoru je pouze lokální úpravou, zcela objektivně odůvodněnou možnými
návrhovými parametry budoucí komunikce. Jedná se tedy o zpřesnění koridoru zcela
v intencích ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona. Lze dále uvést, že dle ust. § 43 odst. 1
stavebního zákona: „… Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku
podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce
nevyloučí.“ Krajský úřad odbor životního prostředí ve svém stanovisku č. j. JMK 58260/2019 ze
dne 18.04.2019, k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí posoudil předloženou
dokumentaci

územního

plánu

Pohořelice

a

nevyloučil

žádný

z navržených

záměrů

v projednávaném územním plánu.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
18. V ZÚR JMK není vymezen koridor doprovodné komunikace, což je vadou, neb každý jednotlivý
koridor musí být v ZÚR vymezen. Na ZÚR JMK tedy nelze v ÚP Pohořelice navazovat
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Stanovisko pořizovatele:
Koridor zapracovaný v ZÚR JMK obsahuje ve svém šířkovém řešení i návrh
V ZÚR JMK je z důvodu nezavlékání regionální dopravy do středu Nové Vsi navrhována
doprovodná komunikace v rámci koridoru pro dálnici D52. V textové části I. Návrh ZÚR JMK je
navrhována šíře koridoru 200m včetně doprovodné komunikace. V textové části II. Odůvodnění
ZÚR JMK je na str. 134 uvedeno cit.: „Návaznost na silniční síť nižšího významu a obsluha
území je zajištěna mimoúrovňovými křižovatkami (Pohořelice–jih), Ivaň, Perná, Mikulov–sever,
Mikulov–jih. Součástí koridoru jsou i úseky nově navrhovaných doprovodných komunikací.
Vymezení koridoru v šířce 200 m s rozšířením pro plochy MÚK (kruhová výseč o poloměru 180
– 350 m) vychází z výše zmíněné studie. Koridor včetně ploch pro MÚK je vymezen tak, že
zahrnuje územní nároky pro související stavby včetně doprovodných komunikací – silnice
II/395, které jsou řešeny variantně v technicko–ekonomické studii jako součást stavby v
souběhu s vlastní trasou D52.“
Z grafické části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé, že doprovodná komunikace k dálnici
D52 je v ZÚR JMK navrhována v souběhu s navrhovanou D52.
S odkazem na toto vyhodnocení v ZÚR JMK se nelze domnívat v žádném případě, že by byla
navrhována nějaká nová komunikace, která by měla být nově zaváděna do centra Nové Vsi.
Je zcela na místě uvést, že koridor pro realizaci záměru D52 (v ZÚR JMK označen jako DS04
pro realizaci záměru „D52 Pohořelice - Mikulov - hranice ČR / Rakousko“) byl v rámci
pořizování ZÚR JMK podroben vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení dopadů na
obyvatelstvo a lidské zdraví. V tomto vyhodnocení byly identifikovány možné negativní vlivy a
stanovena „opatření k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci negativních vlivů“. V
rámci těchto opatření je u předmětného koridoru požadováno (cit. ZÚR JMK) „optimalizovat
trasu v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu (týká se zejména
MÚK Pohořelice a Mikulov jih). V místech případného kontaktu s chráněnou zástavbou zajistit
splnění hlukových limitů“. Jako kompenzační opatření pro lokality, kde je obtížné vlivy
eliminovat, je stanoveno kompenzační opatření, a to (cit. ZÚR JMK) „po vybudování dané
komunikace zamezit průjezdu tranzitní nákladní dopravy přes zástavbu přilehlých obcí
(objíždění placených úseků)“.
Konkrétní záměr realizace D52 (původně R52) byl dále v podrobnějším měřítku podroben
procesu posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. projektové EIA) vedeném
MŽP pod názvem „Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“. V rámci
projektové EIA bylo posuzováno několik variant vedení rychlostní komunikace (nově dálnice),
kdy k variantě původně označené 1x bylo MŽP vydáno souhlasné stanovisko (tzv. stanovisko
EIA) č. j. 4061/OPVI/05 ze dne 13.05.2005. Daná varianta byla postupně rozpracována v úrovni
dokumentace pro územní rozhodnutí a v roce 2014 dále upřesněna tahovou studií pořízenou
Ministerstvem dopravy: „Technicko‑ekonomická studie v úseku R52 Pohořelice – státní
hranice ČR / Rakousko“: PK Ossendorf, a. s., 04/2014 (citace ZÚR JMK). Pro tento záměr bylo
následně MŽP pod č. j. 19817/ENV/16 ze dne 23.03.2016 vydáno Závazné stanovisko k ověření
souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici
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Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Potenciální vlivy záměru na hlukovou situaci byly posouzeny a formou podmínek či
doporučení řešeny jak v rámci SEA vyhodnocení ZÚR JMK, tak v podrobnějším měřítku v rámci
výše uvedené projektové EIA. V rámci stanoviska EIA je uložena podmínka: „V dalších fázích
přípravy R52, po zaměření pozemků a určení přesného rozsahu stavby, zpracovat podrobnou
hlukovou studii výstavby a provozu R52 a dalších komunikací, na kterých se v souvislosti s
realizací R52 významně zvýší frekvence dopravy. Výsledkem této studie bude návrh
konkrétních protihlukových opatření pro zajištění hlukových limitů dle aktuálně platné
legislativy...“
Z výše uvedeného je tedy zjevné, že součástí navrženého koridoru DS04 je i doprovodná
komunikace.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
19. V ÚP Pohořelice schází jednoznačné vymezení koridoru doprovodné komunikace. Toto musí být
napraveno. Napraveno to ale může být až po Aktualizaci ZÚR JMK, kde by byl znovu vymezen koridor
pro D52 a také jednoznačně vymezen koridor pro doprovodnou komunikaci k D52.
Stanovisko pořizovatele:
Odkazujeme plně na vypořádání předchozí námitky u bodu č. 18.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
20. Koridor D52 v ÚP Pohořelice nemůže být vymezen bez doprovodné komunikace.
Stanovisko pořizovatele:
Odkazujeme plně na vypřádání předchozích připomínek u bodu 17. a 18. Pro úplnost
doplňujeme, že v textové části výroku územního plánu je uvedeno např. v části I.C.14.
KORIDORY

PRO

UMÍSTĚNÍ

DOPRAVNÍ

A

TECHNICKÉ

INFRASTRUKTURY

A

PROTIZÁPLAVOVÝCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ jsou stanoveny podmínky pro
realizaci navrhovaných funkcí v koridorech pro umístění dopravní a technické infrastruktury. U
koridoru K-DS04 je uvedeno: „Hlavní využití: koridor je určen pro umístění dálnice D52 a
doprovodné pozemní komunikace.“ V textové části odůvodnění je v kapitole II.12.2. Silniční
doprava m.j. uvedeno: „Územní plán zpřesňuje koridor K-DS04 určený pro trasu dálnice D52,
který je obsažen v PÚR ČR (zde označen R52) a v Zásadách územního rozvoje kraje (zde
označen DS04) - viz kap. II.2. Koridor je vymezen tak, že zahrnuje územní nároky i pro MÚK a
související stavby, včetně doprovodné komunikace (II/395) umístěné v souběhu s D52.“
Je tedy zcela zřejmé, že doprovodná komunikace je součástí vymezeného koridoru K-DS04 a je
vedena v souběhu se záměrem budoucí komunikace D52, mimo zastavěnou část jednotlivých
obcí.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
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21. Koridor doprovodné komunikace musí být v ÚP Pohořelice jednoznačně vymezen, neboť bez jeho
jednoznačného vymezení nelze provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí a lidské zdraví {a nelze
ani zpracovat akustickou studii, rozptylovou studii, studii vlivů na veřejné zdraví a vydat právně platné
stanovisko Krajské hygienické stanice).
Stanovisko pořizovatele:
Odkazujeme na vypořádání u předchozího bodu č. 20.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
22. Vzhledem k tomu, že v ZÚR JMK kraj doprovodnou komunikaci označil jako silnici II. druhé třídy,
II/395 Pohořelice - Mikulov, musí být tato komunikace vymezena jako jeden celek od Pohořelic do
Mikulova, což nelze provést jinak než v Aktualizaci ZÚR JMK.
Stanovisko pořizovatele:
Odkazujeme na vypořádání u bodu č. 20. Z tohoto odůvodnění je zřejmé, že doprovodná
komunikace je součástí vymezeného koridoru a je vedena v souběhu se záměrem budoucí
komunikace D52. Vymezení dalšího koridoru, který by se zcela překrýval s již navrženým
koridorem je zcela nadbytečná.

Pro úplnost sdělujeme, že v tomto bodě je připomínka

směřována vůči řešení ZÚR JMK, nikoliv vůči projednávanému územnímu plánu Pohořelice.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
23. Rozsudek NSS čj. 6 Ao 4/2010 - 88 ze dne 19. prosince 2012 zrušil koridor R52 na území
Pohořelic jako celek, tedy i včetně úseku, kde silnice již existuje, tj. od MÚK R52 x 11/416 po
křižovatku R52 x 1/53 a to zcela jednoznačně s odkazem na nevymezení této komunikace v
nadřazené územně plánovací dokumentaci Územním plánu velkého územního celku okresu Břeclav z
roku 1981. Náprava nebyla sjednána ani v Územním plánu velkého územního cetku okresu
Břeclavska z roku 2006 (který byla navíc zrušen rozsudkem NSS ze dne 25. 11. 2009, č. j. 3 Ao
1/2007 - 210). Náprava nebyla ani sjednána v tzv. 2. ZÚR JMK z roku 2011, které byly zrušeny
rozsudkem NSS ze dne 21.6.2012, č.j. 1 Ao 7/2011 - 526. Náprava nebyla sjednána ani v tzv. 3. ZÚR
JMK vydaných v roce 2016. Koridor D52 v úseku od MÚK R52 x 11/416 po křižovatku R52 x I/53
nemá oporu v ZÚR JMK. Koridor D52 v tomto úseku není ani nyní vymezen v návrhu ÚP Pohořelice.
V tomto úseku však tento koridor vymezen být musí, neboť v územním plánování je podstatné
vymezení koridoru i z důvodu stanovení práv a povinností majitelů nemovitostí a nakládání s územím
v ochranném silničním pásmu, tj. zde 100 m na každou stranu komunikace od středu vnějšího jízdního
pásu. Toto nikdy nebylo právoplatné provedeno, protože územní rozhodnutí na tento úsek
komunikace bylo vydáno Ing. Janou Dvořákovou, tehdejší vedoucí odboru výstavby a ÚP Městského
úřadu Pohořelice dne 6.1.1993 pod č.j. výst.: 770/92protiprávně - v rozporu s územně plánovací
dokumentací (viz i závěr rozsudku NSS čj. 6 Ao 4/2010 - 88 ze dne 19. prosince 2012 o nesouladu
R52 s územně plánovací dokumentací v rámci správního území města Pohořelice). Nápravu zde opět
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musí být sjednána v Aktualizaci ZÚR JMK. Do této doby nelze vydat nový ÚP Pohořelice, neboť je
nutné napřed zlegalizovat úsek D52 od MÚK R52 x II/416 po křižovatku R52 x I/53, a to vymezením
koridoru D52 v tomto úseku. Vybudovaná komunikace D52 v tomto úseku je stále, i po 26 letech, zde
„černou" stavbou a u těchto staveb není ze zákona žádné promlčení, neboť takové stavby je nutné
postupem podle stavebního zákona buď odstranit nebo dodatečně povolit. Koridor D52 je zde do ÚP
Pohořelice nutné doplnit, ale není to možné udělat nyní a tímto tuto stavbu legalizovat. ÚP Pohořelice
nelze vědomě předložit Zastupitelstvu města Pohořelice s „černou" stavbou. Legalizace stavby je
možná pouze pokud bude provedena změna v Aktualizaci ZÚR JMK. Pak také bude možné v ÚP
Pohořelice rozhodnout o zpřesnění koridoru D52 a také naplnit požadavky na právoplatné vymezení
ochranného silničního pásma D52 v předmětném úseku.
Stanovisko pořizovatele:
Uvedený rozsudek se týká jiného právního stavu územního plánu v době neexistence platné
nadřazené územně plánovací dokumentace, viz popis skutkového stavu v části III. rozsudku.
V této části jsou uvedeny také podklady, na které uvedený rozsudek vztahuje. Jakákoliv
relevantní souvislost projednávaného ÚP s dokumentací, jež byla předmětem rozsudku NSS
tedy nelze dovozovat.
Dle ust. § 43 odst.1 stavebního zákona: „ Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve
stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice
obce nevyloučí.“ Krajský úřad ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 žádný záměr,
zapracovaný v návrhu ÚP, z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce,
nevyloučil.
V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že: „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v
zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s
prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně
uvedena.“ V rozhodnutí o pořízení územního plánu nebylo přijato žádné usnesení o pořízení
územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního plánu.
Požadovaná podrobnost řešení by tedy byla v rozporu s výše uvedeným ustanovením
stavebního zákona.
V odůvodnění ZÚR JMK je mj. uvedeno: „Převedením rychlostní silnice R52 do kategorie
dálnice D52 dle zákona č. 268/2015 Sb. s platností od 31. 12. 2015 nedochází v prostorovém
vymezení koridoru v ZÚR JMK k žádným změnám. Navrhovaná kategorie rychlostní silnice, ve
které byly dílčí úseky silnice v předprojektové a projektové dokumentaci připravovány,
nedoznává žádných změn, které by vyvolávaly nové územní nároky ve vymezení koridorů, nebo
novou přepravní funkci v celém dálničním a silničním systému, navrhovaném v ZÚR JMK.
Změny v zatřídění sledují především jednotnost v označení a kategoriích v rámci evropské
dálniční a silniční sítě.“
Povinnost uvést ÚP do souladu s vydanou ZÚR je přímo zakotvena v ust. § 54 odst. 6 SZ.
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Stávající úsek dálnice D52 má v řešeném území pravomocné stavební povolení i kolaudační
rozhodnutí. V žádném případě se nejedná o tzv. „černou stavbu“. Následné zrušení stávajícího
zákresu dálnice D52 (v době zrušení rychlostní silnice R52) a navržené trasy R52 v územním
plánu sídelního útvaru Pohořelice tak nemělo žádný faktický dopad na již dokončenou
existující komunikaci. Ve svém důsledku mělo dopad pouze na další úsek, navržený
k pokračování nynější D52 směrem ke státní hranici s Rakouskem.
Platné ZÚR JMK náležitým způsobem vymezily trasu koridoru DS04 i vyznačily trasu
stávajícího úseku D52 v mapovém podkladu. Stávající úsek D52 je tak územně náležitě
stabilizován a navrhovaný koridor na tento existující dokončený a zkolaudovaný úsek D52
správně navazuje.
Způsob stanovení silničního ochranného pásma je přímo stanoven v ust. § 30 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo
rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě
rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje.“ V žádném případě se dle tohoto ustanovení nestanovuje silniční ochranné pásmo
územním plánem.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
24. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 se jeví jako zastaralé.
Je nutné požádat Krajský úřad o aktualizované stanovisko. V roce 2016 byly vydány ZÚR JMK a to
má významný dopad do navrhování ÚP Pohořelice. Zastaralost stanoviska krajského úřadu je zjevná i
z tvrzení v jeho závěru, kde je uvedeno: „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK)
byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kroje dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího
správního soudu 1 Ao 7/2011 - 526 ze dne 21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení,
bylo opatření obecné povahy - ZÚR JMK-zrušeno". Evidentně bylo toto stanoviska vydáno za zcela
jiné územně plánovací situace v JMK.
Stanovisko pořizovatele:
Návrh územního plánu Pohořelice byl zpracován v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního
zákona, tj. se zapracování požadavků, v době přípravy dokumentace již účinných, ZÚR JMK.
Rozsah a správnost požadavků ZÚR JMK potvrdil i KÚ JMK – OÚPSŘ ve svém stanovisku dle
ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, č. j. JMK 80078/2019 ze dne 26.06.2019. V tomto
stanovisku je mj. uvedeno: „Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byly dne 05.10.2016
vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), které nabyly účinnosti
03.11.2016. V ZÚR JMK stanovené priority územního plánování Jihomoravského kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území jsou v návrhu ÚP zohledněny a řešením upřesněny.“
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
25. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 požaduje „nová
výstavba plánovaná v záplavovém území bude umožněna až po provedení kompletního systému
protipovodňových opatření, který ji ochrání před rozlivem vodního toku Jihlava. Zároveň musí být v
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závazné části ÚP Pohořelice výslovně zakázáno umístěni, povolení a provedení výstavby no těchto
plochách před realizací protipovodňových opatření. Výše uvedené podmínky musí být zapracovány do
textu výrokové i grafické části územního plánu. 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." Toto nebylo v plném rozsahu požadavku nadřízeného orgánu do návrhu ÚP Pohořelice
zapracováno.
Stanovisko pořizovatele:
Tvrzení v námitce se nezakládá na skutečnosti.
Řešení územního plánu zohledňuje požadavky uplatněné při projednání zadání viz. Textová
část odůvodnění územního plánu, kapitola II.16. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
ZADÁNÍ. Zde jsou vedeny jednotlivé požadavky na územní plán a způsob jejich zapracování.
V mezidobí

došlo

k dokončení

kompletního

systému

protipovodňové

ochrany

města

Pohořelice a v současné době se zpracovává návrh aktualizace rozsahu povodňového území,
který již tato protipovodňová opatření bude zohledňovat. Lze tedy považovat požadavky
uplatněné při zadání za kompletně splněné.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
26. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 požaduje „OŽP
upozorňuje na ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona, které pořizovatelům a zpracovatelům územně
plánovací dokumentace ukládá povinnost dbát zachování lesa, řídit se ustanoveními lesního zákona,
navrhnout o zdůvodnit taková řešení, která jsou z hledisko zachování lesa, ochrany životního prostředí
a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Při zpracování jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků a navrhnout alternativní řešení." Toto nebylo v plném rozsahu požadavku
nadřízeného orgánu do návrhu ÚP Pohořelice zapracováno.
Stanovisko pořizovatele:
V textové části odůvodnění územního plánu, v kapitole II.19.3. Důsledky na pozemky určené k
plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů, jsou řádným způsobem vyčísleny a odůvodněny
předpokládané zábory PUPFL. Celkový rozsah předpokládaných záborů v rozsahu cca 2,0 ha je
řešen především v souvislosti s koridory veřejně prospěšných staveb a opatření, zajišťujících
ochranu území a současně umožňující jeho další rozvoj, např.:
K-T2 Koridor je součástí protipovodňových opatření na ochranu zastavěného území
Pohořelice. Vzhledem k nedostatečné kapacitě Šumického potoka a nízké retenční schopnosti
Šumických rybníků je nutné vybudovat příkop, který odvede přívalové vody ze Šumických
rybníků bez průchodu zastavěným územím Pohořelic, nebo
K-DS21 Koridor je určen pro homogenizaci silnice I/53.
Naproti tomu je v územním plánu navrženo nové zalesnění v rozsahu 17,58 ha, což je více než
dostačujícím kompenzačním opatřením.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
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27. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 požaduje „OŽP
upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona účinného od 01.04.2015 lze zemědělskou půdu I. o II.
třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF." Toto nebylo v plném rozsahu požadavku nadřízeného orgánu v návrhu ÚP
Pohořelice respektováno a není dokládána pro každý jednotlivý případ, že jiný veřejný zájem výrazně
převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Stanovisko pořizovatele:
Problematika záborů ZPF je obecně problém v území, kde je naprostá většina půdy v I., nebo II.
Třídě ochrany, který lze řešit pouze po vzájemné dohodě s orgánem ochrany ZPF. Vzhledem
k rozsahu navržených předpokládaných záborů ZPF, jehož podstatná část je přejímána ze
stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, byla rovněž řešena příslušná
kompenzační opatření. Dohoda o konečném řešení návrhu územního plánu k záborům ZPF je
uvedena ve stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017 a JMK
32622/2018 ze dne 26.02.2019. V těchto stanoviscích je potvrzeno splnění požadavku ust. § 4
odst.3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů: „V řešeném území vykazují majoritní zastoupení zemědělské půdy I. a II. třídy
ochrany, kterým se tak nebylo možné z důvodu zachování kompaktnosti sídla zcela vyhnout.
Vzhledem

k

této

skutečnosti,
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nezemědělského využití lze konstatovat, že textovou částí odůvodnění byla rovněž řádným
způsobem vypořádána dikce ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF.“
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
28. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„OŽP dále upozorňuje na skutečnost, že extravilán obce, nacházející se především západní části
území město, leží v oblosti doletu hus z ptačí oblasti Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny. Motivem
ochrany ptačí oblosti jsou mimo jiné zimující severské husy o na ně vázaný orel mořský. Husy,
především husa polní a husa běločelá, se zde v zimním období o v době tahu shromažďují v
desetitisícových počtech. No nádrži nocují a odpočívají, za potravou zalétají do polí 25-30 km,
výjimečně při obzvláště vysokých počtech až 40 km daleko. Zeslábli, poranění či postřelení jedinci se
stávají potravní základnou pro orly mořské. Aby krajina byla i nadále pro dropy využitelná, je nutno ji
uchránit před některými vlivy, především před výstavbou staveb vyšších než jsou stromy v okolní
krajině, tedy stavby vyšší než 15 - 25 m (například větrné elektrárny, které jsou přímo nebezpečné,
navíc znamenají zábor vhodných potravních biotopů), záměry které znamenají změnu tradičního
využívání zemědělské půdy (například fotovoltaické elektrárny, pěstování rychlerostoucích dřevin a
zalesňováni ve volné krajině ve vzdálenosti větší než 200 m od zastavěného území obcí). Tyto
podmínky je nutné zohlednit i při vymezování prvků ÚSES." Toto nebylo v plném rozsahu požadavku
nadřízeného orgánu v návrhu ÚP Pohořelice respektováno.
Stanovisko pořizovatele:
Prvky ÚSES zakreslené v návrhu územního plánu jsou převzaty ze schválených pozemkových
úprav v jednotlivých k. ú. a také ze schválených plánů společných zařízení z pozemkových
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úprav. Rozsah podmínek uplatněných KÚ JMK – OŽP k zadání byl dokumentaci návrhu
územního plánu náležitě zapracován. Toto je také potvrzeno stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j.
JMK 77451/2017 ze dne 30.05.2017, kde je mj. uvedeno: „OŽP jako dotčený orgán ochrany
přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k
předloženému Návrhu územního plánu Pohořelice a konstatuje, že zájmy ochrany přírody a
krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem dotčeny.“
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
29. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 odkazuje na Krajský
program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č.
11/2012. Tento dokument je mnoho let neplatný. Stanovisko Krajského úřadu JMK tedy musí být
aktualizováno.
Stanovisko pořizovatele:
Při projednání návrhu územního plánu dle ust. § 50 stavebního zákona uplatnil KÚ JMK – OŽP
z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší stanovisko: „OŽP jako dotčený orgán
příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje k
předloženému „Návrhu územního plánu Pohořelice“ stanovisko v tom smyslu, že po posouzení
předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky.“ Na základě tohoto
stanoviska je zřejmé, že požadavky na ochranu ovzduší jsou v návrhu územního plánu
dodrženy.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
30. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„Nelze souhlasit s tvrzením, že pro území města Pohořelice je problémem k řešení "nevyhovující úsek
komunikace II/395 - průtah obcemi". ÚP může max. řešit návaznosti ve městě; tyto budou v souladu s
Územní studií silničního propojení silnice R52 o I/53 s dálnicí D2, zadávanou JMK." Toto se týká
doprovodné komunikace II/395 v ZÚR JMK vedené jako Pohořelice - Mikulov, ale bez jasného
vymezení koridoru. Koridor komunikaci II/395 tedy nelze v ÚP Pohořelice jakkoliv modifikovat dokud
v ZÚRJMK nebude jednoznačně vymezen tento koridor, a to v celé délce od Pohořelic do Mikulova.
Na vymezení této komunikace v celé délce je nutné trvat zejména proto, že při nevyjasněné situaci
pak dochází k tvrzením, že tato doprovodná komunikace může také vést přes Pasohlávky, Brod nad
Dyjí a Dolní Dunajovice, tj. v trase nyní navržené náhradní trase pro dopravu při plánované
rekonstrukci mostu na trase mezi správními územími obcí Pasohlávky a Horní Věstonice.
Stanovisko pořizovatele:
V námitce se znovu opakuje již dříve uvedené. Lze proto plně odkázat na vypořádání u
vypořádání námitek k bodům 18. – 22.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
31. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/201S zahrnulo požadavek:
„Na území města jsou podle zadání "rezidenční plochy zasažené nadměrným hlukem z dopravy",
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přesto zásady koncepce rozvoje neobsahují základní prvek řešeni- navrhováni rezidenčních ploch
mimo dosah hluku z dopravy." K této problematice je nutné namítnout, že díky absenci akustické a
rozptylové studie nelze tyto plochy věrohodně identifikovat, což je naprosto nutné. Akustická a
rozptylová studie musí být doplněny a při návrhu ÚP Pohořelice využity i k vymezení ploch s
nadlimitním hlukem (zejména zjevně nočním) pro dobu 20 let od předpokládané realizace D52 a pro
již existující negativní ovlivnění obytné oblasti Pohořelic (včetně Nové Vsi) a stanovit s jasným
odůvodněním příslušná kompenzační a zmírňující opatření.
Stanovisko pořizovatele:
Uvedené vyjádření je vytrženo z kontextu celého zadání územního plánu. Předmětné zatížení
rezidenčních ploch hlukem vycházelo z údajů veřejně dostupných hlukových map ke stávající
komunikaci D52, nikoliv z návrhu nových komunikací. Jak je uvedeno i v textové části
odůvodnění návrhu územního plánu v kapitole II.16. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
ZADÁNÍ, lze tento rozsah zásahu nadměrným hlukem redukovat vhodným technickým
opatřením.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
32. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek: „V
návrhu ÚP bude nutné doložit, že skutečně ve městě "absentuje alternativní dopravní tah mimo
centrum města" a řešení případného problému je v oblasti nástrojů územního plánování." V návrhu ÚP
není tato klíčová problematika dořešena. Je nutné vymezit takové dopravní koridory v rámci správního
území města Pohořelice, aby nikde nebyla zavlékána doprava tranzitní k městu Pohořelice ani k jeho
části Nová Ves.
Stanovisko pořizovatele:
V této námitce jsou spojeny dvě rozdílné otázky do jednoho. Je nutné si formulaci o nutnosti
doložení „absence alternativního dopravního tahu mimo centrum města“ oddělit od řešení
dopravních koridorů pro tranzitní dopravu.
Požadavek na prověření alternativní dopravní trasy mimo centrum města vyplynul v době
přípravy územního plánu při pracovních jednáních. Stávající způsob vedení hlavní páteřní
komunikace středem města (ulice Brněnská, Lidická, Vídeňská a Znojemská) způsobuje
v centru při nutnosti zásahu do pozemní komunikace, nebo při nenadálé dopravní situaci,
naprosté přerušení hlavního páteřního propojení města. Cílem požadavku bylo nalezení
možného dopravního propojení jednotlivých části zastavěného území možnou objízdnou
trasou, mimo problematické centrum města. Tento požadavek se nijak nedotýká tranzitní
dopravy, jak se zcela mylně snaží spolek fabulovat.
Řešení „tranzitní dopravy“, použijeme-li formulaci spolku, je v současnosti řešeno mimo
zastavěné území města, po stávající D52 a I/53, které tvoří „obchvat“ města směrem sever – jih
po východním okraji zastavěného území. Pro řešení dopravní situace v centru města nejsou
natolik podstatné.
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Na základě prověření tohoto požadavku při zpracování návrhu ÚP bylo zjištěno, že z důvodu
zachování kompaktnosti zástavby, prostorových podmínek a také s přihlédnutím k neúměrné
ekonomické zátěži, bylo od dalšího prověřování ustoupeno.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
33. Stanovisko Krajského úřadu JMK ze dne 17.9.2015 č.j. JMK 109305/2015 zahrnulo požadavek:
„Je třeba prověřit relevantnost hlavní zásady „pro výrobu a služby neobtěžující bydlení využít plochy
uvnitř obytné zástavby, především podél silnice II/395". Pokud se to má týkat i severního úseku silnice
II/395 na území města, Jde o zásadu kontraproduktivní k identifikovaným problémům k řešeni
(„problémy v průtahu obcemi", „nevyhovující křížení komunikací v centru města")." V návrhu ÚP není
tato klíčová problematika dořešena.
Stanovisko pořizovatele:
V návrhu ÚP byly při jeho zpracování vymezeny zastavitelné plochy, navazující dopravně na
uvedenou komunikaci. Jejich vzájemný vliv i na stávající zástavbu byl náležitě posouzen ve
vyhodnocení vlivu na životní prostředí. V návazném stanovisku KÚ JMK – OD při společném
jednání o návrhu ÚP nebyl již požadavek dále uplatněn.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
34. Výrok v návrhu ÚP Pohořelice stanoví: „vytvářet podmínky pro zkapacitnění silnice I/53 a
zkapacitnění silnice I/52, resp. pokračování dálnice D52 ve směru na Mikulov, při současném
nezvyšování dopravní zátěže v zastavěném území v Nové Vsi". Toto je v rozporu s nedořešením
problematiky komunikace doprovodné k D52 a realizace dle návrhu ÚP by způsobila naopak
významné „zvýšení dopravní zátěže v zastavěném území v Nové Vsi". Návrh ÚP musí být
přepracován.
Stanovisko pořizovatele:
V této námitce si podatelé sámi protiřečí. Územní plán požaduje v rámci základní koncepce
rozvoje území, aby při zkapacitňování komunikací I/53 a při realizaci D52 byla navržena taková
opatření, aby nedošlo následně ke zvýšení dopravní zátěže v zastavěném území v Nové Vsi.
Jedná se o jeden ze základních koncepčních požadavků pro návrh komunikační sítě. Při
pořizování územního plánu jsou známy požadavky obyvatel Nové Vsi na zachování kvality
bydlení i jejich obavy na zavlékání doprovodné dopravy do zastavěného území Nové Vsi.
Územní plán proto má ve svém řešení požadavky především na řešení doprovodné komunikace
mimo zastavěné území Nové Vsi, což by mělo zajistit nezvyšování dopravní zátěže
v zastavěném území Nové Vsi.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
35. Pro splnění podmínek dle §18 odst. 1 stavebního zákona, tj. povinnosti v územním plánování
vytvářet předpoklady pro výstavbu, a to samozřejmě splnění této povinnosti průkazným způsobem,
nelze do ÚP vkládat formulace jako „Bude zohledněno potenciální ohroženi plochy negativními vlivy z
dopravy (I/52 /D52).„ Naopak je v ÚP nutno vyhradit plochy pro protihluková opatření a ochranu
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obyvatel a postupovat tak dle principu předběžné opatrnosti jak ukládá § 13 zákona č. 17/1992 o
životním prostředí (a na což opakovaně odkázal NSS ve svém rozsudku z roku 1992, kterým byly
zrušeny ZÚR JMK). NSS pod princip předběžné opatrnosti zařadil právě § 13 cit. zákona, který zní
„Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo
závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození
skutečné dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit." Toto tedy podle NSS
dopadá i na procesy územního plánování a každému, tedy i potenciálnímu, ohrožení musí být
bráněno.
Stanovisko pořizovatele:
V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že: „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v
zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s
prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně
uvedena.“ V rozhodnutí o pořízení územního plánu nebylo přijato žádné usnesení o pořízení
územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního plánu.
Podrobnosti tedy nelze řešit nad rámec možného dle ust. §43 odst. 3 SZ.
Požadované řešení náleží do zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a nelze je tedy
řešit v projednávaném ÚP.
Koridor navržený v ÚP zahrnuje i stavby doprovodné a související, tzn. Že zahrnuje i možnost
umístění protihlukového opatření.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
36. Na str. 34 návrhu výroku ÚP Pohořelice je definice „Koridoru pro umístění technické infrastruktury"
K-T1 a je zde uvedeno, že „Hlavní využití: koridor je určen pro odvedení dešťové vody z dálnice D52".
Takovéto nakládání s vodami z dálnice, které jsou kontaminovány LTO a dalšími škodlivinami, je
naprosto nepřípustné. Trváme na odstranění tohoto koridoru za zahrnutí takového územně
plánovacího řešení pro vody z dálnice, že se do území nesmí tyto vody bez přečištění dostat. Toto
zahrnuje nepochybně i nutnost vymezení ploch pro umístění retenčních a sedimentačních nádrží, pro
související technologie a pro zajištění proti havarijnímu přetečení do volné krajiny.
Stanovisko pořizovatele:
Územní plán opět pouze vymezuje území, ve kterém má být záměr řešen. Nijak ovšem nemůže
stanovit konkrétní jeho technické řešení. To by bylo v rozporu s ust. § 43 odst. 3 stavebního
zákona. Je zde tedy ponechána určitá „volnost“ technického řešení, která ovšem musí být
v souladu se všemi právními předpisy.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
37. Zakreslení koridoru pro D52 v blízkosti Nové Vsi je nejednoznačné:

150

Není zde přípustné použití překryvových jevů. Každá plocha v tomto území musí být jednoznačně
přiřazena pouze jednomu funkčnímu typu.
Stanovisko pořizovatele:
V ÚP bude, k dojasnění způsobu rozhodování v území, doplněna podmínka k rozhodování
v překryvné části koridoru: „Vztah regulace uvedené pro koridor a pro části ploch s rozdílným
způsobem využití, nad kterými je koridor vymezen: do doby započetí užívání dokončené stavby
dopravní infrastruktury, pro kterou je koridor vymezen, se ve vymezeném koridoru použijí
pouze podmínky využití stanovené pro koridor dopravní infrastruktury, zatímco podmínky
využití překrytých ploch se použijí až po započetí užívání dokončené stavby.“
Námitce se vyhovuje částečně.
38. Koridor K-DS04,,Koridor dopravní infrastruktury - silniční doprava“ nelze vymezit jak je uvedeno na
str. 35 výroku, tj. „Hlavní využití: koridor je určen pro umístění dálnice D52 a doprovodné silniční
pozemní komunikace". Doprovodná komunikace musí být samostatně a jednoznačně vymezena. Za
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stávající situace, kdy tomu tak není je zde i rozpor mezi grafickou a textovou částí návrhu ÚP
Pohořelice, a to je nepřípustné.
Stanovisko pořizovatele:
Rozpor uvedený v námitce, nelze z řešení územního plánu nijak dovodit. Územní plán definuje
koridor jak v textové části, kde stanovuje jeho funkční využití, tak v grafické části, kde
stabilizuje jeho polohu. Koridor je definován jako koridor pro dopravní infrastrukturu, což je jak
dálnice D52 tak i její doprovodná komunikace.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
39. Je nutné modifikovat text na str. 93 odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice: „Dálnice D52 je koncepčně
zakotvena v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena v Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury
a dopravního napojeni kraje v dokumentu „Aktualizace strategické vize Strategie Jihomoravského
kraje 2020". Její příprava ve spojení Pohořelice - Mikulov -státní hranice ČR / Rakousko je potvrzena
Usnesením vlády ČR Č. 713/2010, o změně usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě
a výstavbě kapacitní silnice pozemní komunikace v úseku Pohořelice - státní hranice s Rakouskou.
Záměr je obsažen v Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu
„Aktualizace strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“.“ Usnesení vlády nemůže
rozhodovat o výběru variant, o tom se rozhoduje výlučné v procesu územního plánování podle
stavebního zákona. Tedy je nutné vypustit formulaci „“. Její příprava ve spojení Pohořelice - Mikulov
státní hranice ČR/ Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č. 713/2010, o změně usnesení vlády
ze dne 9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní silnice pozemní komunikace v úseku
Pohořelice - státní hranice s Rakouskou". Odkaz na koncepční zapojení v dokumentu „Dopravní
sektorové strategii, 2. Fáze" je zavádějící, neb tento dokument naopak zpochybnit realizací dálnice
D52, neb na str. 68 finálního dokumentu pro vládu ČR uvedl „Z hlediska kumulatívních vlivů
plánovaných dopravních staveb na přírodu a krajinu je velmi problematickým regionem i Jihomoravský
kraj. Kromě stávajících dálnic D1 a D2 jsou zde plánovány rychlostní silnice R52 (pokračování
stávající rychlostní silnice na státní hranici u Mikulova, vedené v dnešní trase I/52), R55 z Břeclavi na
SV a R43 z Brna na sever. Dále jsou zde navrhovány trasy rychlých spojení z Prahy do Vídně a z
Brna na Ostravu, Při kumulaci těchto záměru dojde k významně negativním kumulativním vlivům
zejména na biodiverzitu a přírodní biotopy a na migrační prostupnost. Z tohoto důvodu je třeba zvážit,
zda jsou všechny plánované stavby rychlostních silnic v regionu z dopravního hlediska skutečně nutné
a zda je třeba je stavět v navrhované kapacitě. Tento přístup DSS2 předpokládá v navazujících
projektových pracích u R43, R52 i R55, kde bude samostatně prověřena potřebná kapacita a případně
navržena redukce kapacitních parametrů při současném dodržení parametrů vyžadovaných pro síť
TEN-T" Dále pak na str. 292 bylo přiznáno, že „R52 Pohořelice - státní hranice (cluster CS031P,
projekty S002,S003, S004): Hodnocení stavby v tomto clusteru nedopadlo v porovnání s ostatními
clustery pozitivně".
Stanovisko pořizovatele:
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Z uvedené námitky není zcela zřejmé jaké úpravy se podatelé domáhají. Z textu však obecně
vyplývá, že spolek nesouhlasí s vymezení koridoru pro dálnici D52. Námitky vůči způsobu
vymezení koridoru pro komunikaci byly řádně vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
40. Doprovodnou komunikací je nutné v ÚP Pohořelice dořešit, neb je zřejmé, že ani ŘSD nemá o této
komunikací jasno a vykresluje vedení D52 bez doprovodné komunikace k D52 u Nové Vsí, což
znamená opětovné zavlečení tranzitní dopravy do středu Noové Vsi. Lze to dokumentovat výkresem z
oficiální publikace ŘSD „Dálnice D52 Pohořelice - VN Nové Mlýny, stavba 5204, Informační leták, stav
k 06/2019":
Stanovisko pořizovatele:
Informační materiál ŘSD ČR je pořizovateli znám. Nicméně územně plánovací dokumentace
v souladu se ZÚR JMK vymezuje doprovodnou komunikaci v souběhu s D52, což ve svém
důsledku znamená, že návrh řešení doprovodné komunikace v informačním letáku by byl, po
vydání územního plánu, v rozporu s požadavky územního plánu. V tomto ohledu bude i
případný návrh řešení ŘSD ČR nutné korigovat.
Požadavek na umístění doprovodné komunikace k D52 u Nové Vsi je v ÚP obsažen
v podmínkách využití koridoru K- DS04, což je pro rozhodování v území dostatečné. Další
zpřesnění polohy doprovodné komunikace bude zpřesněno až v navazujícím územním řízení.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
41. Toto je zcela nepřípustné, a proto návrh ÚP Pohořelice musí být dopracován se zahrnutím jasně
vymezeného koridoru doprovodné komunikace k D52, která bude odsouhlasena s ŘSD a v souladu s
aktualizací ZÚR JMK.
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Je nutné dodržet soulad se sice nekvalitně zpracovanými ZÚR JMK, kde sice ne ve výroku (což je
chyba), ale aspoň v odůvodnění je stanoveno, že doprovodná komunikace nemá vést; středem Nové
Vsi. Toto je citováno i na str. 93 Odůvodnění Návrhu ÚP Pohořelice: „Dále je v odůvodnění ZÚR
uvedeno: „V návrhu ZÚRJMK je z důvodu nezavlékáni regionální dopravy do středu Nové Vsi
navrhováno doprovodná komunikace v rámci koridoru pro dálnici D52." I kdyby se akceptovalo, že
rozlišení ZÚR nebylo dostatečné pro vymezení samostatného a jasně definovaného koridoru pro
doprovodnou komunikaci D52 (což podatelé neakceptují), pak je zcela nepochybné, že koridor
doprovodné komunikace musí být v ÚP Pohořelice samostatně a jednoznačně vymezen. (ZÚR JMK
jsou rozporné, neboť místo, aby věc byla plně řešena, tak odkazují na tzv. technicko-ekonomickou
studii k D52, kde však je doprovodná komunikace řešena nejednoznačně - variantně - a ne v celé
délce podél D52, tedy i s problémem zavlečení dopravy do středu Nové Vsi.) Nelze tedy akceptovat
tvrzení ze str. 93 odůvodnění návrhu ÚP Pohořelice, kde se zpracovatel pokouší v rozporu s výše
uvedeným argumentovat nesprávně takto: „Z grafické části ZÚR JMK a z výše uvedeného je zřejmé,
že doprovodná komunikace k dálnici D52 je v ZÚR JMK navrhována v souběhu s navrhovanou D52
nikoliv průtahem Nové Vsi jak se podatelé domnívají". Trváme proto na dopracování ÚP Pohořelice a
jednoznačné vymezení koridoru silnice II/395 Pohořelice -- Mikulov (dle označení v ZÚR JMK), a to na
celém správním území města Pohořelice, tedy v prostoru mimo Novou Ves.
Stanovisko pořizovatele:
Lze plně odkázat na vypořádání u předchozího bodu č. 40. a také u bodu č. 22.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
42. Nesouhlasíme ani s koncepcí masivního rozrůstání skladových prostor na jihu Pohořelic, což je v
odůvodnění návrhu kvantifikována nárůstem ploch téměř o polovinu oproti plochám stávajícím (a ne
ještě úplně využitým). Je zde uvedeno: „V současné době mají stávající plochy pro výrobu a
skladování výměru cca 125,6 ha. Navrhované plochy pro výrobu a skladování, bez ploch brownfields,
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mají celkovou výměru cca 55 ha, což znamená nárůst o 44,9%. Takový nárůst se jeví přiměřený
potřebám města o jeho poloze v metropolitní oblasti Brno, navíc u křižovatky významných komunikací
- dálnice D52 Brno-Vídeň o silnice I/53 Pohořeiice-Znojmo". Navíc namítáme, že u tohoto masivního
záboru ZPF není řádně postupováno ani podle metodiky MŽP ani podle výše uvedené podmínky dle
stanoviska Krajského úřadu JMK. Tyto sklady vedou jen ke zvyšování zátěže území kamionovou
dopravou se všemi negativními vlivy na Pohořelice.
Stanovisko pořizovatele:
Většinová část zastavitelných ploch je přejímána ze stávajícího platného územního plánu
sídelního útvaru Pohořelice. V mezidobí od zpracování návrhu dokumentace územního plánu
byla na přejímaných plochách vydána povolení ke stavbě na podstatné části výrobních ploch a
byla již i zahájena výstavba jednotlivých objektů. Kapacita volných ploch pro realizaci zástavby
takového charakteru je tedy již ve stávajícím územním plánu sídelního útvaru téměř vyčerpána.
Zábor pozemků ZPF je odůvodněn výše u bodu č. 27.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
43. Z návrhu ÚP Pohořelice je nutno vypustit územní rezervu R-DO1 pro možné budoucí propojení
dálnice D52 a silnice I/53 s dálnici D2. Na str. 118 odůvodnění je uvedeno, že „KrÚ upozornil, že
územní studie je v současné době neaktuální a v rámci probíhající aktualizace ZÚR JMK není s
propojením silnic uvažováno". Odpadl tedy důvod pro vymezení územní rezervy a takto tato nesmí být
v návrhu ÚP obsažena. Nelze zatěžovat majitele nemovitostí stanovováním takovéto územní rezervy.
Stanovisko pořizovatele:
Koridor územní rezervy navazuje na dopravní koridory v návazných katastrálních územích k ú.
Ivaň a k. ú. Vranovice nad Svratkou. Tyto koridory jsou již v územních plánech stabilizovány a
zajišťují vedení hlavních komunikací mimo zastavěné části obcí. Územní plán Pohořelice tak
v návaznosti na tyto koridory zajišťuje koordinaci záměrů v území a návaznost řešení na
sousední katastry. Právě s ohledem na skutečnost, že územní studie silničního propojení byla
vyjmuta s evidence územně plánovacích činností, je tento koridor veden pouze jako územní
rezerva. Územní rezerva nijak neomezuje stávající využití dotčených pozemků, pro které jsou
využívány v současnosti. Nejsou tak ani dotčena vlastnická práva jednotlivých majitelů
pozemků. Odůvodnění potřeby vymezení koridoru územní rezervy je uvedeno v textové části
územního plánu, v kapitole II.17. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
44. Namítáme i proti návrhu koridor územní rezervy pro možné budoucí umístění dopravní
infrastruktury R-D02, který má být je určen pro možné budoucí přemístění silniční komunikace II/395,
na základě příslušného posouzení a jehož účelem má být přeložka silnice pro zkrácení dopravy ve
směru Znojmo-Pohořelice-Dolní Kounice - Rosice, odlehčení dálnice D52, zpřístupnění rozsáhlé
plochy výroby a skladování v severní části Pohořelic bez průjezdu obytným územím města a možnost
realizovat silniční přeložky (obchvaty) obcí Cvrčovice- Malešovice-Pravlov-Dolní Kounice. Tento
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koridor je vymezen tak nešikovně, že je veden těsně vedle zastavěného území a jeho návrh se jeví
nekompatibilní s úpravou napojení I/53 a III/395. Tento koridor je nutno trasovat jinak.
Stanovisko pořizovatele:
Koridor územní rezervy navazuje na dopravní koridory v návazném katastrálním území k. ú.
Cvrčovice u Pohořelic. Koridor je již v územním plánu stabilizován a zajišťuje vedení hlavních
komunikací mimo zastavěnou část obce. Trasování koridoru současně řeší problematickou
dopravní situaci v centru města Pohořelice, kde již v minulosti došlo k vážným dopravním
nehodám. Významově má především sloužit pro odvedení těžké nákladní dopravy mimo
centrum Pohořelic. Územní plán Pohořelice tak v návaznosti na koridor v územním plánu
Cvrčovice zajišťuje koordinaci záměrů v území a návaznost řešení na sousední katastr.
S ohledem na skutečnost, že v současné době není k dispozici podrobnější technické řešení
silničního propojení, je tento koridor veden pouze jako územní rezerva. Koridor je navíc veden
v trase komunikace, která byla stabilizována při komplexních pozemkových úpravách v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou. V současné době je na základě komplexní pozemkové úpravy
dokončena realizace části této komunikace na novém hrázovém objektu suchého poldru.
Územní rezerva ve své podstatě nijak neomezuje stávající využití dotčených pozemků, pro
které jsou využívány v současnosti. Nejsou tak ani dotčena vlastnická práva jednotlivých
majitelů pozemků. Odůvodnění potřeby vymezení koridoru územní rezervy je uvedeno
v textové části územního plánu, v kapitole II.17. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO
VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
45. Nelze souhlasit se zdůvodněním odnětí zemědělské půdy na str. 122 odůvodnění, kde by mělo být
doloženo, že veřejný zájem na odnětí jednoznačně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany půdy.
Jako odůvodnění je zde uvedena formulace „Podporovat realizaci dopravní infrastruktury: ..., dálnice
D52 s napojením na dálnici D2 (D52/JT Rajhrad ~ Chrlice II". Toto je zcela absurdní odůvodnění,
neboť D52/JT Rajhrad - Chrlice II jednoznačně zavléká dálkovou kamionovou dopravu do hustě
osídlené brněnské aglomerace se všemi negativními vlivy na veřejné zdraví, a to dokonce do oblasti,
kde jsou závazné veřejno-právní limity dlouhodobě a významně překračovány. To je naprostý rozpor.
Stanovisko pořizovatele:
Námitka uvedená v tomto bodě je směřována proti vymezení záměrů v platných ZÚR JMK.
Námitky vůči způsobu vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu byly řádně vypořádány
při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
46. Údaje o záboru ZPF od str. 141 jsou neúplné, neb zde schází zábor pro doprovodnou komunikaci
k D52. Toto je nutno napravit.
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Stanovisko pořizovatele:
Údaje o předpokládaném záboru koridoru K-DS04 jsou uvedeny správně. S ohledem na
skutečnost, že vymezení koridoru zahrnuje jak možné umístění komunikace D52, tak i
doprovodné komunikace, není nutné uvádět zábor pro doprovodnou komunikaci samostatně.
Zábory

v koridorech

jsou

podle

platné

metodiky

stanovovány

odborným

odhadem

zpracovatele, na rozdíl od záborů ZPF v návrhových plochách, ve kterých je zábor
vyhodnocován v rozsahu celé plochy.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
47. Zábor pro D52 není odůvodněn. K daleko menšímu ZPF pro spojení Brna a Vídně by došlo
trasováním tohoto spojení s využitím obchvatu Břeclavi. Protože posouzení těchto dvou záborů nebylo
doloženo v ZÚR JMK, je nutné tyto doložit v návrhu ÚP Pohořelice.
Stanovisko pořizovatele:
Územní plán Pohořelice nemůže posuzovat ve svém řešení variantní zábor v jiném správním
území. To je mimo pravomoc pořizovatele. Územní plán je pořizován na základě závazné
dokumentace ZÚR JMK, která vymezuje způsob a trasu vedení koridoru. Pořizovateli nepřísluší
posuzovat způsob vyhodnocení záborů ZPF v platných ZÚR JMK.
Připomínka uvedená v tomto bodě je směřována proti vymezení záměrů v platných ZÚR JMK.
Námitky vůči způsobu vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu a jejich vyhodnocení byly
řádně vypořádány při vydání ZÚR JMK.
S ohledem na ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona, se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
48. V SEA není posouzen vliv D52. Přitom pořizování ÚP Pohořelice bylo zahájeno v roce 2015.
Stanovisko pořizovatele:
V rámci projednání územního plánu dle ust. §52 stavebního zákona není předmětem
posuzování dokumentace vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – SEA. Toto
posouzení bylo předmětem projednání v rámci ust. §50 stavebního zákona. K vyhodnocení
SEA bylo vydáno stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 58260/2019 ze dne 18.04.2019. V rámci
posouzené dokumentace SEA byl součástí posuzování i koridor K- DS04, který má sloužit pro
budoucí umístění komunikace D52 a doprovodné komunikace. Požadavek na vyhodnocení
vlivu D52 spadá již pod vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí, což je již proces
posouzení EIA, který nelze při zpracování územního plánu provádět.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
49. Je zcela absurdní, když na str. 81 SEA je jako „Hrozba" uvedeno „Růst intenzity dopravy na
stávajících (kapacitně nevyhovujících) silnicích. Oddalování pokračování výstavby dálnice D52 ve
směru na Mikulov." Není doloženo o jaké stávající silnice má jít. Není doloženo, které silnice mají zde

157

být kapacitně nevyhovující. Kapacita stávající silnice I/52 není zdaleka naplněna a z této komunikace
na trase Pohořelice - Mikulov si žádná vozidla nezkracují cestu po nějakých silnicích nižšího řádu.
Stanovisko pořizovatele:
Výčet komunikací, nacházejících se v řešeném území je uveden v textové části odůvodnění
územního plánu v kapitole II.12.2. Silniční doprava. V této části je také uveden popis
navrhovaných úprav silniční sítě s příslušným odůvodněním. Připomínka je směřována na
výčet komunikací v hodnocení SEA, která ovšem hodnotí vliv předmětného územního plánu na
životní prostředí, je nutné srovnat text hodnocení na podkladu právě hodnoceného územního
plánu. Navíc na str. 81 SEA hodnocení, uvedený text vůbec nevyskytuje. V textu SEA
hodnocení se formulace uvedená spolkem nevyskytuje ani na žádném jiném místě. Z textu
připomínky není zjevné, co je cílem spolku ve vztahu k řešení stávajících komunikací. Koridor
K- DS04 je zapracován na základě a v souladu s požadavkem ZÚR JMK.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
50. Hrozbou pro Pohořelice a Novou Ves naopak je Růst intenzity dopravy na I/52, který bude
v tomto dopravním koridoru dál narůstat, pokud bude vybudována D52. nebezpečí velkého
negativního vlivu, jak z hlediska hlučnosti, tak z hlediska ovzduší zde velmi reálně existuje, dokládá i
oficiální sčítání dopravy (viz www.rsd.cz), které dokládá, že za pouhých 6 let, tj. od roku 2010 do roku
2016, bylo zjištěno, že na hraničním přechodu v Mikulově narostla těžká nákladní doprava o
neuvěřitelných 220 %. Bez korektního ocenění vstupních údajů, tedy i typu komunikace a aspoň
hrubého odhadu výhledové intenzity dopravy a typu dopravního proudu (osobní / nákladní) a typu
dopravy (neklesající v noci / klesající v noci) nelze schvalovat územní plán.
Stanovisko pořizovatele:
Zde si podatelé protiřečí ve vztahu předchozí připomínce 49., kde naznačují, že stávající
komunikace I/52 je kapacitně vyhovující, zatímco v této připomínce poukazuje na nárůst těžké
nákladní dopravy během 6-ti let na „neuvěřitelných 220%“ na této komunikaci.
Právě nárůst těžké nákladní dopravy, ale i dopravy celkové, dostatečně odůvodňuje potřebu
vymezení koridoru pro D52. Námitka směřuje na podklady pro hodnocení konkrétního
stavebního záměru, který ovšem není předmětem možného řešení územního plánu. Územní
plán vymezuje pouze plochy a koridory, ve kterých má být následným územním rozhodnutím
konkrétní stavební záměr, v konkrétních parametrech a s konkrétním dopadem na území,
umístěn. Hodnocení potřeby vymezení předmětného koridoru bylo provedeno v ZÚR JMK.
Územní plán již pouze zpřesňuje rozsah vymezení s ohledem na místní podmínky, jeho
kapacitní parametry, ve vztahu k napojení koridoru na státní hranici, s ohledem na místní
příslušnost nelze hodnotit.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
51. Dále na str. 81 SEA je v rámci tabulky nadepsané „Vliv na posílení slabých stránek řešeného
území" je jako „Slabá stránka" identifikována „Nadměrná hluková zátěž z dopravy (pro obytnou
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zástavbu) na silnicích D52 a II/416." Přiznání existence stavu nadměrné zátěže znamená
nerealizovatelnost D52. S tím se tedy SEA a návrh ÚP Pohořelice měl vyrovnat.
Stanovisko pořizovatele:
Na str. 81 SEA hodnocení, se uvedený text vůbec nevyskytuje. V textu SEA hodnocení se
formulace uvedená spolkem nevyskytuje ani na žádném jiném místě.
Uvedený text je vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, kam byl ovšem
převzat z dokumentace územně analytických podkladů ORP Pohořelice. Týká se stávající I/52,
resp. D/52.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
52. Dále na str. 81 SEA je v rámci tabulky nadepsané „Vliv na posílení slabých stránek řešeného
území" je jako „Slabá stránka" identifikována „Nadměrná hluková zátěž z dopravy (pro obytnou
zástavbu) na silnicích D52 a II/416" Bylo by žádoucí srozumitelně vysvětlit, co znamená nadpis
nadepsané „Vliv na posílení slabých stránek řešeného území" z hlediska územního plánování. Cílem
územního plánování jistě není „posílení slabých stránek řešeného území". Pokud by tomu tak bylo,
bylo by to nepochybně nepřípustné a muselo by to vést ke změně územního plánování i na úrovni
kraje. Je proto požadováno, aby toto „posílení slabých stránek řešeného území" bylo srozumitelně
vysvětleno a kvantifikováno
Stanovisko pořizovatele:
Na str. 81 SEA hodnocení, se uvedený text vůbec nevyskytuje. V textu SEA hodnocení se
formulace uvedená spolkem nevyskytuje ani na žádném jiném místě.
Textová fabulace formálních obratů v námitce jsou výrazně zavádějící. Napadané formulace
jsou ustálenou formulací v rámci SWOT analýz. SWOT je zkratka složená z počátečních písmen
slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a
Threats (hrozby). Z uvedeného je již zřejmé, že označení „slabé stránky“ je běžně užívaný
termín, vycházejí ze samotného principu SWOT analýzy. Slabou stránkou se obecně rozumí
nízká kvalita řešené oblasti. Cílem řešení je minimalizace slabých stránek. Posílení slabých
stránek pak v tomto případě znamená zlepšení kvality v dané nedostatkové oblasti řešení
územního plánování.
Identifikace silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb pro území obce je povinnou
součástí rozboru udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů, nikoliv
součástí samotného územního plánu (k § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti).
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území zahrnuje uvedení jeho silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na
1. horninové prostředí a geologii,
2. vodní režim,
3. hygienu životního prostředí,
4. ochranu přírody a krajiny,
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5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
6. veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
7. sociodemografické podmínky,
8. bydlení,
9. rekreaci,
10. hospodářské podmínky;
závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení
vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
53. Stejně jako musí být konkrétně identifikovány oblasti, které trpí „Nadměrnou hlukovou zátěž z
dopravy (pro obytnou zástavbu) na silnicích D52 a II/416." V rámci SEA pak musí doloženo, jaká je
predikce pro „nadměrnou hlukovou zátěž" v celém správním území Pohořelic.
Stanovisko pořizovatele:
V rámci projednání územního plánu dle ust. §52 stavebního zákona není předmětem
posuzování dokumentace vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – SEA. Toto
posouzení bylo předmětem projednání v rámci ust. §50 stavebního zákona. K vyhodnocení
SEA bylo vydáno stanovisko KÚ JMK – OŽP č. j. JMK 58260/2019 ze dne 18.04.2019.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
54. Jako zcela nesrozumitelný je nadpis druhého sloupce v tabulce, kde je nadepsáno heslo „Vliv ÚP
Pohořelice". Konkrétně je pak pro výše uvedený případ nutno vyložit tvrzení „Lze řešit jen technickými
opatřeními." Toto zní jako klišé a schází zde i kdekoliv jinde v SEA k této věci nějaké odůvodnění.
Stanovisko pořizovatele:
Formulací v textu je řečeno, že daný problém nelze řešit nástroji územního plánování, ale až
konkrétním technickým opatřením v rámci podrobnější dokumentace pro územní rozhodnutí.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
55. Není doloženo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona.
Stanovisko pořizovatele:
Stavební zákon ukládá pořizovateli dle ust. § 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona v opatření
obecné povahy, v odůvodnění přezkoumat soulad návrhu územního plánu zejména s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. V rámci tohoto ust. je pak
na stanovisko KÚ JMK – OÚPSŘ, vydané dle ust. §50 odst. 7 náležitě odkázáno. Stavební
zákon však nikde neurčuje povinnost přiložení jeho plného znění při projednávání územního
plánu dle ust. § 52 stavebního zákona. Stanovisko KÚ JMK – OÚPSŘ bylo vydáno dne
26.06.2019 pod č.j. JMK 80078/2019.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
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56. Namítáme, že stanovisko SEA nebylo prokazatelně vydáno k dokumentům, které byly na WEBu
města Pohořelice zveřejněny, Např. Hlavní výkres ÚP Pohořelice je datován 09/2019, zatímco
stanovisko SEA vydané Jihomoravským krajem kraje pod čj. JMK 58260/201 je viditelně datováno 13.
3. 2019, tedy o půl roku dříve. Toto je nepřípustné. Dokument, ke kterému bylo vydáváno stanovisko
SEA, nemůže být a technicky nesmí být novější než stanovisko vydané k němu. I toto je důvod k
tomu, že celé řízení zahájené výše odkazovanou veřejnou vyhláškou je zmařeno a řízení se musí
opakovat s vydáním nové veřejné vyhlášky.
Stanovisko pořizovatele:
Výkres datovaný 09/2019 pouze přehledně zakresluje požadavky uplatněné při společném
jednání o návrhu územního plánu dle ust. § 50 stavebního zákona. Požadavky uplatněné při
projednání dle ust. § 50 stavebního zákona byly předány v souladu s ust. § 50 odst. 5
stavebního zákona KÚ JMK – OŽP k vydání stanoviska k vyhodnocení SEA. Hodnotící orgán
měl tedy k dispozici všechny potřebné údaje pro vydání stanoviska.
V rozsahu doplnění dokumentace pro řízení o územním plánu dle ust. § 52 stavebního zákona
je pak zpracován rozdílový text s vyznačením změn od jednání dle ust. § 50 stavebního zákona.
K této dokumentaci vydal KÚ JMK – OŽP dne 07.11.2019 stanovisko č. j. JMK 158910/2019, ve
kterém je uvedeno: „Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů:
OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona nemá k částem
řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, připomínky.
Ze závěrů doloženého aktualizovaného SEA vyhodnocení (verze 09/2019) vyplývá, že úpravy
provedené v návrhu ÚP po společném jednání nemají vliv na závěry a doporučení původního
SEA vyhodnocení; současně OŽP po prověření předložených podkladů shledal, že jeho
požadavky uplatněné v rámci SEA stanoviska jsou v návrhu ÚP zapracovány.“.
Z uvedeného je zcela zjevné, že rozsah záměrů zakreslených v dokumentaci označené 09/2019
je odsouhlasen orgánem hodnocení SEA.
V námitce požadované vydání nové veřejné vyhlášky by bylo pouze úkonem, který nemá
v dané věci žádný smysl a ani oporu ve stavebním zákoně.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
57. Stanovisko SEA napadáme proto, že toleruje neposouzení vlivu D52 a doprovodné komunikace k
D52, a to v situaci, že jej vydal odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK a přitom tento odbor se
prokazatelně vyjadřoval k SEA v ZÚR JMK a musí mu z úřední povinnosti být známo, jak D52 byla,
resp. nebyla posouzena v ZÚR JMK. Nelze tolerovat situaci, kdy ani v ZÚR JMK, ani v ÚP Pohořelice
nejsou posouzeny záměr, které mají zjevně mnoho a významných negativních vlivů. To je úplné
popření povinnosti provádět SEA. To není možné (a je možno odkázat i na rozsudek NSS, kterým byly
zrušeny ZÚR JMK v roce 2012).
Stanovisko pořizovatele:
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V rozsudku Krajského soudu č. j. 65 A 3/2017 – 931 ze dne 20.12.2017 je mj. uvedeno: „V části
A.6. (na str. 144 – 222) nazvané „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů
navrhovaných

variant

Zásad

územního

rozvoje

Jihomoravského

kraje,

včetně

vlivů

sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých

a přechodných, kladných

a záporných“

se

nachází

kompletní

zhodnocení

kumulativních a synergických vlivů, které je přehledně a velmi podrobně provedeno v 11
vytčených oblastech [Vyhodnocení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje; Vyhodnocení rozvojových oblastí a rozvojových os a specifických oblastí;
Vyhodnocení specifických oblastí; Vyhodnocení zpřesnění vymezení ploch a koridorů
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu,
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a
územních rezerv; Vyhodnocení upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot; Vyhodnocení stanovení cílových charakteristik
krajiny; Vyhodnocení vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich
využití územní studií; Vyhodnocení stanovení pořad změn (etapizace); Souhrnné vyhodnocení
vlivů ploch a koridorů na sledované složky životního prostředí; Územní rezervy; Vyhodnocení
vlivů přesahujících hranice kraje]. Dále se v předloženém vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území nachází část A.7. (na str. 222 – 227) nazvaná „Porovnání zjištěných nebo
předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich
zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení“, kde
jsou podle názoru zdejšího soudu na základě objektivních kritérii (s jasně popsanou metodikou
získaných dat) přezkoumatelně a zákonně vyhodnoceny

jednotlivé varianty vedení

problematických páteřních komunikací D43 a D52. Krom těchto údajů soud také shledává, že
předložené vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje přílohu 2 označenou jako
„Hodnocení záměrů“, kde se na celkem 924 stranách nachází vskutku důkladný rozbor
jednotlivých (v zásadách územního rozvoje) obsažených záměrů formou přehledných tabulek s
tím, že u každého jednotlivého záměru je uveden jeho popis, stávající funkce, hodnoty a limity
vymezeného koridoru/plochy, dále je zde uvedena charakteristika identifikovaných vlivů na
jednotlivé sledované složky práva životního prostředí (které vyhodnocují skutková zjištění
obsažená v části A.3. vyhodnocení vlivů) a to z hlediska dotčení přímého, sekundárního,
synergického,

kumulativního,

krátkodobého,

střednědobého,

dlouhodobého,

trvalého,

přechodného, kladného či záporného a také je zde obsaženo posouzení sekundárního
(podmíněného) působení mezi jednotlivými oblastmi (složkami životního prostředí) navzájem.
Následuje u každého záměru vyhodnocení identifikovaných vlivů s uvedením vymezení vlivu,
jeho charakteristikou, významností vlivu (a to na plusové a minusové škále), popisu vlivu a
případným komentářem, případně uvádí takový významný negativní vliv, který by vylučoval
realizaci posuzovaného záměru. Toto vyhodnocení je prováděno opětovně vůči jednotlivým
sledovaným složkám životního prostředí. Klíčovou části posouzení každého záměru je
vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů, které je posouzeno vůči jednotlivým složkám
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životního prostředí (např. ovzduší, obyvatelstvo, lidské zdraví a krajina) a opět s uvedením
významnosti vlivu. Tabulky obsahují také opatření ke snížení a zmírnění negativních vlivů, a to
včetně stanovení jejich účinnosti (za všechny soud jako příklad uvádí: „Optimalizovat trasu
v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu. V místech přiblížení
komunikace k okrajové zástavbě sídel realizovat protihluková opatření, která se doporučuje
dimenzovat s rezervou cca 3 dB vůči hranici hlukového limitu.“). Tabulky obsahují také
kompenzační opatření a pravidla sledování vlivů, což bude soudem rozebráno dále. Zdejší
soud důsledně zkontroloval jednotlivé záměry, jak jsou vymezeny v příloze 2 vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, a na tomto místě musí jednoznačně shledat, že postup
zvolený odpůrcem při zohlednění a zhodnocení kumulativních a synergických vlivů je zcela
přezkoumatelný, odůvodněný a zákonný, dalo by se říct dokonce příkladný, jednotlivé záměry
jsou podrobeny důslednému posouzení a to včetně navržených opatření ke snížení a zmírnění
negativních vlivů, a postup odpůrce bez jakýchkoliv pochyb naplňuje požadavky vyjádřené v
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526.“
S ohledem na tento rozsudek, jehož platnost byla potvrzena rozsudkem Nejvyššího správního
soudu č. j. 2 As 122/2018 – 512 ze dne 30.05.2019, lze považovat uvedené námitky za zcela
nedůvodné.
58. O záborech ZPF nelze vést taková řízení a „dohadovat" se, jak je dokumentováno ve stanovisku
SEA vydaném Jihomoravským krajem kraje pod čj. JMK 58260/201 datovaném 13. 3. 2019. V
detailech pro šetření v této věci odkazujeme na spisový materiál.
Stanovisko pořizovatele:
Stanovisko k vyhodnocení SEA č. j. JMK 58260/2019 ze 18.04.2019, pouze hodnotí zcela
legitimní a transparentní proces projednání návrhu územního plánu s orgánem ochrany ZPF.
V rámci snahy o vypořádání původního částečně negativního stanoviska k dílčí části řešení
územního plánu, bylo pořizovatelem po dohodě s pověřeným zastupitelem a projektantem
územního plánu navrženo několik kompenzačních opatření, která byla ve svém důsledku
příznivější pro celkovou ochranu ZPF v řešeném území a jako taková byla dne 26.02.2019 pod
č. j. JMK 32622/2019 potvrzena stanoviskem souhlasným KÚ JMK – OŽP.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
59. Ve stanovisku SEA je vypořádání k menšímu počtu z podaných připomínek. S vypořádáním těchto
připomínek ve stanovisku SEA nesouhlasíme a požadujeme, aby toto stanovisko bylo zcela
přepracováno.
Stanovisko pořizovatele:
Nelze než konstatovat, že Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí je
v mezích svých kompetencí orgánem příslušným k posuzování vlivů na životní prostředí a
v souladu s ust. § 22 písm. d) zákona 100/2001 Sb., je tudíž příslušný k vypořádání pouze
připomínek a námitek, které se týkají přímo SEA vyhodnocení ÚP a připomínek a námitek
týkajících se samotných vlivů ÚP na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí postupuje při vypořádávání
připomínek v souladu s dlouhodobým metodickým vedením MŽP, jako svého nadřízeného a
metodologického orgánu, kdy vzhledem k rozsahu připomínek tyto v některých případech
slučuje či generalizuje dle jejich věcného obsahu.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
60. K připomínce č. 2 podané v roce 2017 nadepsané „Požadujeme explicitně uvést, že doprovodná
komunikace pro D52 nebude vedena středem Nové Vsi.": Konstatujeme, že její vypořádání odborem
ŽP Krajského úřadu JMK je nesprávné. K připomínce týkající se specificky doprovodné komunikace a
neprovedení SEA je zde krajem nesprávně tvrzeno, že posouzení SEA proběhlo a dále je odkazováno
dokonce i na posouzení EIA z roku 2005. Je dlouhodobě známo, že jedním ze zásadních pochybení v
EIA je právě neprovedení posouzení doprovodné komunikace. Co se týče posouzení v SEA k ZÚR
zde opět lze konstatovat, že jakékoliv smysluplné posouzení neproběhlo - viz výše citovaná klišé ze
str. 26 Přílohy č. 2 SEA k ZÚR. Připomínka tedy je nevypořádaná.
Stanovisko pořizovatele:
Nelze než konstatovat, že posouzení záměru realizace D52 (původně R52) v předmětném území
proběhlo v souladu s legislativou, a to na všech stupních podrobnosti (ZÚR JMK, SEA
vyhodnocení návrhu ÚP, i tzv. projektová EIA k předmětnému úseku D52 v gesci MŽP).
Ze strany podatelů námitky jde tedy vlastně o 2 požadavky:
1) aby bylo na úrovni ÚP zakotveno, že „doprovodná komunikace pro D52 nebude
vedena středem Nové Vsi“,
2) požadavek na vyloučení průjezdu automobilů nad 3,5 t po stávající komunikaci
středem Nové Vsi, a to s výjimkou dopravy, která má na k. ú. Nová Ves svůj zdroj
nebo cíl.
Jak již Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí uvedl v původním
vypořádání připomínky v rámci SEA stanoviska, v měřítku podrobnosti ZÚR JMK je jako
opatření pro lokality, kde je obtížné hlukové vlivy dopravy eliminovat, stanoveno kompenzační
opatření, a to (cit. ZÚR JMK): „po vybudování dané komunikace zamezit průjezdu tranzitní
nákladní dopravy přes zástavbu přilehlých obcí (objíždění placených úseků)“. Takto
formulovaná podmínka je plně v souladu s požadavky podatele připomínky uvedenými v jeho
odůvodnění k původní připomínce č. 2.
Jak je také konstatováno ve vypořádání připomínky č. 2 v rámci SEA stanoviska, je také v
rámci stanoviska EIA uložena podmínka: „V dalších fázích přípravy R52, po zaměření pozemků
a určení přesného rozsahu stavby, zpracovat podrobnou hlukovou studii výstavby a provozu
R52 a dalších komunikací, na kterých se v souvislosti s realizací R52 významně zvýší
frekvence dopravy. Výsledkem této studie bude návrh konkrétních protihlukových opatření pro
zajištění hlukových limitů dle aktuálně platné legislativy...“
Podatel uvádí svoje tvrzení, že (cit.): „Je dlouhodobě známo, že jedním ze zásadních pochybení
v EIA je právě neprovedení posouzení doprovodné komunikace.“ V posudku původní EIA (v
gesci MŽP) pro daný záměr jsou komentovány i důsledky pro doprovodné komunikace…
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V této fázi - tedy při pořizování ÚP - nelze stanovovat podmínku na úrovni ÚP, která by
omezovala vjezd vozidel do některých lokalit či na některé komunikace dle tonáže. Toto musí
být součástí řízení podle zvláštních právních předpisů na základě projednání již konkrétního
technického řešení záměru (tedy R52/D52).
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
61. K připomínce č. 10 podané v roce 2017 nadepsané „Zatajení, že se v případě D52 jedná o
transevropský Baltsko-adriotický koridor": Krajský úřad ve vypořádání na str. 8 Stanoviska SEA slovní
ekvilibristikou převrátil námitku z polohy namítaného zatajení do své formulace „OŽP nicméně nemá
důvod konstatovat, že by nadregionální význam dané komunikace byl v návrhu ÚP jakkoliv popírán".
Opětovně kraj chybně odkazuje na provedení SEA. Připomínka tedy je nevypořádaná.
Stanovisko pořizovatele:
Jak již Krajský úřad, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí uvedl ve vypořádání
původní připomínky v rámci SEA stanoviska a jak podatel námitky sám uvedl ve svém
odůvodnění původní námitky, v odůvodnění návrhu ÚP je citováno ze ZÚR JMK, že D52 je
součástí sítě TEN-T Core. Jelikož TEN-T Core je označení pro Transevropskou dopravní síť, je
evidentní, že údaj o tom, že předmětná komunikace spadá svým významem do sítě
transevropských komunikací, v návrhu ÚP zamlčen nebyl. Úvahy podatele námitky o
jakémkoliv zamlčení tohoto faktu jsou tedy liché.
Dále lze konstatovat, že informace o tom, že je daná komunikace zařazena do sítě komunikací
TEN-T Core, sama o sobě nemá jakýkoliv vliv na vyhodnocení potenciálních dopadů dané
komunikace na okolí, neboť sama o sobě neříká nic o konkrétních intenzitách dopravy apod.
Data o dopravě a jejích předpokládaných intenzitách ke konkrétním územím v budoucnu
vychází ze sčítání dopravy a následně z uznaných modelů a predikcí intenzit dopravy a jsou
předmětem podrobnějšího vyhodnocení na úrovni projektové EIA. Jak již bylo uvedeno výše,
projektová EIA byla přitom zpracována, a to v gesci MŽP, včetně stanovení podmínek pro další
realizaci záměru, za účelem eliminace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví.
Nad rámec výše uvedeného lze konstatovat, že z úvah podatele námitky není zřejmé, jak
podrobně by síť komunikací TEN-T Core měla být v rámci návrhu ÚP popsána, aby to bylo, dle
mínění podatele námitky, adekvátní jejímu významu. Systém TEN-T Core není z principu
neměnný. Proto se dá pouze spekulovat o tom, jaký dopad na vyhodnocení SEA v rámci
předmětného ÚP by mělo mít např. zařazení další transevropské komunikace do této sítě.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
62. K připomínce č. 11 podané v roce 2017 nadepsané „Nedostatečné posouzení vlivů - hlučnost":
Krajský úřad ve vypořádání na str. 8 Stanoviska SEA opět chybně odkazuje na provedení SEA a EIA.
K irelevantnosti tohoto tvrzení jsme se vyjádřili již výše. Připomínka tedy je nevypořádaná.
Stanovisko pořizovatele:
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Nelze než odkázat na vypořádání Krajského úřadu, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní
prostředí k této připomínce v rámci SEA stanoviska, kde již jednou bylo konstatováno, že
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS“), jako
věcně

a

místně

příslušný

správní

úřad

podle

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“) předložený návrh ÚP
posoudila a pod č. j. KHSJM 31334/2017/BV/HOK ze dne 07.06.2017 k němu uplatnila souhlas a
nevznesla k němu žádné připomínky.
Současně je nutné také odkázat na již zmíněné proběhlé posouzení a závěry projektové EIA
v gesci MŽP, která se posouzením záměru mj. z hlediska hluku zabývala, a to ve všech
stupních posouzení (oznámení, dokumentace, posudek). Stanovisko EIA přitom obsahuje
rozsáhlý soubor podmínek, mj. také za účelem minimalizace negativních dopadů záměru
z hlediska hluku; přičemž tyto podmínky musí být ve všech fázích přípravy záměru
respektovány.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
63. K připomínce č. 12 podané v roce 2017 nadepsané „Nedostatečné posouzení vlivů - prašnost.":
Krajský úřad ve vypořádání na str. 8 Stanoviska SEA opět chybně odkazuje na provedení SEA a EIA.
K irelevantnosti tohoto tvrzení jsme se vyjádřili již výše. Připomínka tedy je nevypořádaná.
Stanovisko pořizovatele:
S tvrzením uvedeným v námitce se pořizovatel neztotožňuje a odkazuje na své vyjádření
k vypořádání dílčí námitky č. 11, které lze obdobně uplatnit i na dílčí námitku č. 12 (včetně
odkazu na vydané stanovisko KHS JMK č. j. KHSJM 31334/2017/BV/HOK ze dne 07.06.2017 a
č. j. KHSJM 60582/2019/BV/HOK ze dne 05.11.2019).
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
64. Na str. 9 Stanoviska SEA Krajský úřad uvádí, že „Nad rámec již uvedeného OŽP konstatuje, že
vyhodnoceni vlivů na ovzduší je v SEA vyhodnocení uvedeno v relevantních kapitolách (kap. 4.3
„Ovzduší o klima", 6.1.8 „Vlivy na ovzduší") v odpovídající podrobnosti". S tímto naprosto nelze
souhlasit. Kapitola 4.3 je ne polovině strany a zde žádné hodnocení.
Stanovisko pořizovatele:
Kapitola č. 4.3 a podkapitola 6.1.8 SEA vyhodnocení shrnují ve zkratce výsledky odborného
posouzení vlivů na tyto složky životního prostředí. Podrobné posouzení vlivů jednotlivých
návrhových ploch či jejich skupin na jednotlivé složky životního prostředí je v souladu se
zákonem provedeno v kapitole 6.2, a to jak v tabelární, tak slovní formě.
Současně nelze než opětovně odkázat na vyhodnocení těchto vlivů jak na úrovni SEA k ZÚR
JMK, tak na úrovni projektové EIA na D52.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
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65. SEA byla zveřejněna jen Jako naskenovaný dokument, a to tak nekvalitně, že je to míst nečitelné.
Skenovat dvě strany najednou na jeden list je nepochybně také nepřijatelné. Dokument SEA je nutno
zveřejnit znova a celé řízení je nutno opakovat.
Stanovisko pořizovatele:
V rámci předmětného dokumentu neshledal pořizovatel žádné pochybení co do rozsahu
uvedených materiálů a možnosti jejich čitelnosti. Problém bude zřejmě v technickém zařízení
podatelů.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
66. Na str. 33 Posouzení SEA je uvedeno tvrzení „Na základě hodnot imisního zatížení města
Pohořelice pro roky 2011-2015, které Jsou udávány ČHMÚ lze konstatovat, že dlouhodobé imisní
limity nejsou v řešeném území překračovány. V části řešeného území Jsou však překračovány
krátkodobé imisní limity pro PM10 a benzo[a)pyren, především v okolí dálnice D52 a intenzivně
využívaných komunikaci I. a II. třidy. Na tento Jev může mít realizace záměru sekundární vliv z
důvodu nákladní i osobni dopravy související s obslužnosti nově navrhovaných ploch''. Použitá
terminologie o dlouhodobých a krátkodobých imisních limitech není souladná s Přílohou č. 1 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zjevně tím je ale míněno, že dlouhodobým limitem je roční
průměrná koncentrace, zatímco krátkodobým limitem je počet dnů v kalendářním roce, kdy je 24
hodinová koncentrace PM 50 pg/m3 překročena, a to vícekrát než 35x za rok. Posuzovatel tedy
potvrdil překročení zákonných limitů, a to v souvislosti s D52, ale tento základní fakt ignoroval.
Zpracovatel ÚP Pohořelice tento fakt ignoroval zcela také a v celém odůvodnění návrhu UP
Pohořelice se o této zásadní věci ani nezmínil.
Stanovisko pořizovatele:
Projednávaný územní plán obsahuje mj. třetí textovou část nazvanou Vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území, ve které je zapracována dokumentace vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí – SEA. Toto potvrzuje i text podatelů v předchozí námitce.
Tvrzení o nepromítnutí SEA do odůvodnění dokumentace územního plánu tedy není pravdivé.
Dále lze uvést citaci: „V části řešeného území jsou však překračovány krátkodobé imisní limity
pro PM10 a benzo(a)pyren, především v okolí dálnice D52 a intenzivně využívaných komunikací
I. a II. třídy.“. Jedná se tedy o lokální dílčí problém, kterého je dosahováno pouze krátkodobě a
je lokálně vázán na stávající komunikaci D52 a silnice I. a II. třídy. Bezpochyby je toto
překročení vázáno na objem přepravy na těchto komunikacích. Odvedením přepravního
objemu z komunikací nižších tříd na komunikaci D52 tak lze řešit dílčí část. Návrh nové
komunikace D52 pak svým technickým provedením musí zajistit ochranu návazného území
před negativním vlivem dopravy obecně ve všech aspektech.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
67. K tvrzení citovanému v námitce výše lze ještě zdůraznit, že posuzovatel naprosto zřejmě
nepochopil, že pokud již v současnosti jsou u D52 zákonné limity překračovány, pak i predikce do
budoucna, kdy bude dále narůstat intenzita dopravy koridoru D52 se bude zřejmě i to zjištěné
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překročení zákonných limitů se dále prohlubovat. Vzhledem k tomu, že územní plánování ve smyslu
ust. § 18 odst. 1 stavebního zákona je povinno vytvářet podmínky pro výstavbu, zde tedy pro realizací
dopravního koridoru, pak při překročení zákonných limitů nelze vydat územní rozhodnutí, a tedy je
zásadním pochybením zatajovat tak důležitý fakt jako tento rozpor se zákonem. Z uvedeného vyplývá,
že ÚP Pohořelice nemůže být bez rozporu se zákonem vydán, pokud zde bude i přes v SEA stvrzené
překračování zákonných limitů vymezen koridor dálnice D52. Jediná možnost zde je D52 vypustit a
situaci informovat nadřízeny orgán územního plánování, Krajský úřad JMK, s tím, že neprovedená
SEA pro ZÚR JMK měla za následek, že situace s překročením zákonných limitů pro v ZÚR JMK
vymezeny koridor D52 má za následek, že tato skutečnost byla zjištěna až v SEA pro návrh ÚP
Pohořelice a že D52 trasovaná touto oblastí (a díky zde zjevně existujícím kumulativním a
synergickým jevům) bude muset být neprodleně, a to již v probíhající Aktualizaci ZÚR ze ZÚR JMK
vypuštěna.
Stanovisko pořizovatele:
Návrhem územního plánu se zabýval nejen orgán ochrany přírody a krajiny KÚ JMK, ale také
KHS JMK ve svém souhlasném stanovisku č. j. KHSJM 31334/2017/BV/HOK ze dne 07.06.2017
a č. j. KHSJM 60582/2019/BV/HOK ze dne 05.11.2019. V obou případech je v závěru vedeno
vyhodnocení: „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“.
Požadavek na vypuštění „D52“ z dokumentace územního plánu je tedy s ohledem na výše
uvedené nedůvodný.
Ohledně posouzení SEA U ZÚR JMK odkazujeme na naše vypořádání u bodu 57.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
68. Stejná formulace o již v současnosti překročených zákonných limitech je na str. 36 SEA. Lze
odkázat na nutnost vypuštění D52 z ÚP Pohořelice, jak je jíž odůvodněno výše.
Stanovisko pořizovatele:
Lze plně odkázat na vypořádání připomínky u předchozího bodu č. 67.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.
69. Krajským úřadem odkazovaná kap. 6.1.8 má jen 14 řádků. Zde není naprosto nic konkrétního a
komunikace D52 ani její doprovodná komunikace zde nejsou ani zmíněny.
Stanovisko pořizovatele:
Vyhodnocení ovzduší a vlivů na ně je uvedeno v SEA hodnocení nejen v kapitolách 4.3, 4.5, 6.1,
ale je průběžně řešeno v celém textu hodnocení SEA ve všech souvisejících aspektech, včetně
návrhu možných opatření.
Územní plán nenavrhuje samostatně dálnici D52 ani její doprovodnou komunikaci, ale
vymezuje koridorem K-DS04 rozsah území, ve kterém by tyto záměry měly být umístěny.
Jakýkoliv požadavek na přímé hodnocení těchto komunikací v územním plánu po stránce
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životního prostředí je tedy neoprávněný a nerealizovatelný. Pro přímé hodnocení vlivů stavby
na životní prostředí slouží proces EIA, nikoliv SEA.
Námitka je proto shledána nedůvodnou.

10. Závěr
Stanoviska uplatněná dotčenými orgány jsou dodržena dle stanoviska pořizovatele u jednotlivých
vyjádření, viz výše. Připomínky budou zapracovány v rozsahu jejich vyhodnocení u stanoviska
pořizovatele. Na podněty uplatněné mimo termín jednání nebude s ohledem na ust. § 52 odst. 3
stavebního zákona přihlíženo. Stanovisko pořizovatele zpracované Městským úřadem Pohořelice –
odbor územního plánování a stavební úřad, ve spolupráci s pověřeným zastupitelem města
Pohořelice je pro projektanta závazné. V souladu s tímto stanoviskem byl upraven návrh ÚP
Pohořelice.

11. Pokyny pro vypracování čistopisu návrhu ÚP Pohořelice
Návrh územního plánu Pohořelice je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném
znění a v rozsahu jaký je stanoven vyhláškou č. 500/2006 Sb. v příl. č.7, o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění. Do řešení dokumentace pro vydání v zastupitelstvu města Pohořelice jsou
zapracovány výsledky vypořádání stanovisek, připomínek a námitek podaných v průběhu řízení o
územním plánu.
V Pohořelicích dne 22.01.2020
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