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II.1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo města Pohořelice schválilo dne 13.05.2020 usnesením č. 16/XVII/20 pořízení změny
č. 1 ÚP Pohořelice s využitím ust. § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a určilo pověřeným zastupitelem
pro spolupráci na pořízení změny č. 1 ÚP Pohořelice starostu města Bc. Miroslava Nováka.
Pořizovatelem změny č. 1 je Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.
Projednání požadavků na změnu č. 1 ÚP Pohořelice:
Požadavky na změnu ÚP Pohořelice posoudil odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK,
který vydal dne 22.04.2020 pod č.j. JMK 58263/2020 stanovisko podle § 45i odstavce 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a
krajiny) v tom smyslu, že hodnocený návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy NATURA
2000, které jsou v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený návrh svou lokalizací
zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé,
nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a stav předmětů ochrany.
Dále vydal OŽP KrÚ JMK stanovisko OŽP dle § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona 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 dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě posouzení s přiměřeným využitím kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, s přihlédnutím ke stanovisku
příslušného orgánu ochrany přírody krajského úřadu neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení
vlivů navrhované Z1 ÚP Pohořelice na životní prostředí.
Zpracování návrhu územního plánu:
Na základě schváleného usnesení č. 16/XVII/20 Zastupitelstva města o pořízení změny č. 1 ÚP
Pohořelice, v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006Sb. a vyhláškou č. 501/2006 Sb.
vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Milan Hučík – č. autorizace ČKA 02483 a kolektiv z AR
projekt s.r.o. návrh změny č. 1 ÚP Pohořelice.
Společné jednání o návrhu:
Bude doplněno dle výsledků projednání a dle dalšího postupu.
Veřejné projednání návrhu územního plánu (řízení o územním plánu):
Bude doplněno dle výsledků projednání a dle dalšího postupu.
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II.2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD
VYDANOU KRAJEM
II.2.1. Soulad s politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky, byla vydána vládou České republiky usnesením
č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR dne 15.4.2015 (dále
jen PÚR)m, ve znění aktualizace č. 2 a ve znění aktualizace č. 3 (obě aktualizace byly vládou
projednány a schváleny 2.září 209). PÚR konkretizuje úkoly územního plánování v republikových,
přeshraničních a mezinárodních souvislostech.
Změna č. 1 ÚP Pohořelice je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3, naplňuje vybrané republikové priority územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako
turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit
upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Vyhodnocení: Celková koncepce řešení návrhu Změny č. 1 ÚP Pohořelice respektuje stávající
hodnoty území a svým řešením plně napomáhá jejich dalšímu rozvoji.
Priorita je dodržena.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné
oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu.
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a
zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití
přírodních zdrojů.
Vyhodnocení: navržené rozvojové záměry jsou cíleně umisťovány do nejméně konfliktních lokalit,
při respektování současného stavu v území a jeho přirozenému vývoji v průběhu minulosti. Jsou
vytvářeny podmínky pro využívání přírodních zdrojů.
Priorita je dodržena.
Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch
technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje ČR k řešenému územnímu plánu:
- řešené území leží v metropolitní rozvojové oblasti OB3 vymezené v Politice územního
rozvoje ČR, (viz též kapitola II.15),
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-

řešené území neleží ve specifických oblastech vymezených v PÚR ČR,
území Města Pohořelice je součásti koridoru a plochy dopravy republikového významu –
koridoru dálnice D52 (v PÚR označen R52),
řešené území neleží v trase koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů vodní dopravy,
koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL, koridorů pro dálkovody.

Platný ÚP Pohořelice i Změna č. 1 ÚP Pohořelice jsou v souladu s Politikou územního rozvoje
České republiky, nejsou v rozporu s požadavky vyplývajícími z polohy ve výše uvedené rozvojové oblasti
a v trase koridoru D52.
II.2.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR) byly vydány na 29. zasedání
Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se konalo dne 5.10.2016, usnesením č. 2891/16/Z 29.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje nabyly účinnosti 3.11.2016.
ZÚR konkretizují republikové priority územního plánování na podmínky kraje, zpřesňují
rozvojové oblasti a osy vymezené PÚR, národní koridory dopravní a technické infrastruktury a jejich
průchod územím. ZÚR rovněž vymezují další plochy a koridory nadmístního významu a plochy a
koridory územního systému ekologické stability.
Výřez výkresu ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability:
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Podle § 54 odst. 5 stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně
plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do
té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací
dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
ÚP Pohořelice, vydaný dne 13.05.2020, je v souladu se ZÚR JMK.
Soulad ÚP s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje: Soulad byl posouzen a
zajištěn ÚP Pohořelice, který nabyl účinnosti 13.05.2020.
Změna č. 1 ÚP Pohořelice je v souladu s následujícími prioritami Jihomoravského kraje:
(1) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského
kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům,
poskytujícího svým obyvatelům prostor pro kvalitní život.
(3) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou a
mezinárodní pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj dalších významných
center osídlení kraje.
(11) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským
vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou kapacitu
občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území.
(16) Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje.
Zvláště v metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle politiky územního
rozvoje a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu usilovat o koordinaci
ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území. Dbát zvláště na:
a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s
cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá
urbanistická a architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování
prostupnosti krajiny;
Rozvojové oblasti a osy: Město Pohořelice je součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3,
vymezené v Politice územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace 2013, upřesněné Zásadami územního
rozvoje Jihomoravského kraje.
Pro OB3 byly v ZÚR vymezeny následující úkoly:
a) Koordinovat územní rozvoj obcí s možnostmi realizace silniční sítě. Hledat taková řešení,
která nepřipustí zatěžování zastavěných území sídel průjezdnou dopravou vyvolanou
rozvojem bez odpovídajícího řešení silniční sítě. Úkol je splněn platným ÚP Pohořelice.
b) Vytvářet územní podmínky v železniční infrastruktuře pro stabilizaci vedení VRT v
prostoru metropolitní rozvojové oblasti s napojením na Prahu, Vídeň a Ostravu. Netýká se
řešeného území.
c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj sídel obsloužených integrovaným dopravním
systémem. Preferovat sídla s přímou vazbou na železniční dopravu, která vytvářejí
podmínky pro zajištění přepravních vztahů pro okolní obce silniční dopravou. Netýká se
řešeného území.
d) Na vjezdech do města Brna vytvářet územní podmínky pro založení systému P+R s těsnou
vazbou na kapacitní veřejnou dopravu a systém IDS. Netýká se řešeného území.
e) Vytvářet územní podmínky pro zásobení obcí metropolitní rozvojové oblasti vodou
z Vírského oblastního vodovodu při zajištění územních podmínek pro efektivní využití
ostatních zdrojů pitné vody. Úkol je splněn platným ÚP Pohořelice.
Město Pohořelice je zařazeno jako subregionální centrum.
Pro subregionální centra byl vymezen úkol:
a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj bydlení, veřejné infrastruktury a ekonomických aktivit.
b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj subregionálních center ve vazbě na obce ve spádovém
území.
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Oba úkoly jsou ve změně č. 1 ÚP Pohořelice akceptovány a řešeny.
Specifické oblasti: Město Pohořelice není součástí žádné specifické oblasti.
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území kraje: Změna č. 1 ÚP Pohořelice respektuje následující požadavky na uspořádání území
kraje
c) Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území a ochranu ohrožených rostlin a
živočichů.
a) Podporovat rozvoj center osídlení.
b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou.
Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury:
Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací
dokumentaci obcí jsou řešeny platným ÚP Pohořelice, vydaným dne 13.05.2020.
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II.3. SOULAD S ÚZEMNĚ ANALYTICKÝMI PODKLADY
II.3.1. Soulad s ÚAP JMK 2017
V roce 2017 byly zpracovány Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - čtvrtá
úplná aktualizace (PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.).
Aktualizace ÚAP JMK určuje obecné problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci,
zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických
závad, vzájemných střetů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území,
slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje
území.
Z ÚAP JMK vyplývají následující požadavky k řešení v ÚPD:
RURU ÚAP

Řešení ve změně č. 1 ÚP Pohořelice
Silné stránky
Existence přírodních léčivých zdrojů
Změna č. 1 ÚP Pohořelice nebude mít vliv na
existenci přírodních léčivých zdrojů.
Poměrně rovnoměrné územní rozložení JMK
Změna č. 1 ÚP Pohořelice podporuje rozvoj města,
obslužných center různé hierarchické úrovně
a to jak bydlení tak i občanského vybavení, a
přispívá tím k rozvoji Pohořelic jako obslužného
centra území.
Slabé stránky
Chybějící kapacitní napojení na centra Je řešeno v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
ekonomického růstu evropského měřítka (zejm.
Vídeň)
Příležitosti
Záměry ČR a Rakouska na vybudování Je řešeno v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
kapacitního spojení Brno – Vídeň (UV
č. 738/2008 Sb.)
V rámci ÚAP Jihomoravského kraje jsou evidovány pro ORP Pohořelice následující problémy:


Silniční dopravní spojení z Brna do Mikulova (hranice ČR / Rakousko) je nevyhovující. Je třeba
podporovat dokončení dálnice D52 v úseku Brno – Rajhrad u Brna a v úseku Pohořelice – Mikulov
(hranice ČR / Rakousko) s návazností na rakouskou dálnici A5.

Vyhodnocení: Platný ÚP Pohořelice zpřesnil rozvojový záměr DS04 - D52 Pohořelice - Mikulov
- hranice ČR / Rakousko, koridory K1-DS04 a K2-DS04. Žádná další opatření změna ÚP nevymezuje.



U správního území ORP Pohořelice evidují ÚAP kraje tyto závady:
-

nedostatečná vodohospodářská infrastruktura sloužící k vyrovnání a stabilizaci
vodohospodářských poměrů včetně půdní vlhkosti a k ochraně zastavěného území před
povodněmi.

-

ohrožením kvality podzemních i povrchových vod zemědělskou činností. Zranitelné oblasti v
území JMK jsou vymezeny nařízením vlády č. 262/2012 Sb.

PROJEKT, s.r.o.

Hviezdoslavova 1183/29, 627 00 Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz

ÚP POHOŘELICE, změna č. 1
Odůvodnění změny územního plánu
Strana: 9

-

územím s mimořádným rizikem ohrožení suchem (nejvíce v ČR). Suché podnebí je ještě
zvýrazněno nedostatkem vodních ploch a zrychleným odtokem vody z krajiny v důsledku
provedených vodohospodářských úprav.

-

vodní nebo větrná eroze hrozí v lokalitách, kde je terénní reliéf příliš sklonitý nebo vystavený
účinkům větru. V intenzivně využívané zemědělské krajině se scelenými pozemky často chybí
opatření omezující účinky těchto negativních jevů. Projevuje se nedostatek vegetačních prvků,
krajinné zeleně, lesů.

-

rostoucí intenzitu individuální automobilové dopravy s nepříznivými důsledky na životní
prostředí i na kvalitu života

-

úpadku výrobních aktivit mimo centrum kraje a k neúměrnému dopravnímu zatížení
způsobenému pohybem za prací.

Vyhodnocení: Území obce Pohořelice se týká možné ohrožení vodní nebo větrnou erozí. Vodní a
větrné erozi je možné předejít opatřeními, které jsou v ÚP Pohořelice obsažena, nebo jsou dle ÚP
přípustná. Žádná další opatření změna ÚP nevymezuje.

Pro obec Pohořelice je zde pak evidováno:


na území obce Pohořelice se nachází ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje = termální vody;

Vyhodnocení: ÚP Pohořelice eviduje toto ochranné pásmo a zajišťuje ochranu přírodních
léčivých zdrojů. Žádná další opatření změna ÚP nevymezuje.
Z ÚAP JMK (2017) vyplývají pro území obce Pohořelice požadavky na rozvoj dopravní
infrastruktury - D014 (v ZÚR označen DS04), požadavky na řešení regionálního a nadregionálního ÚSES,
protipovodňová opatření a další požadavky, které jsou respektovány a zpřesněny v platném ÚP
Pohořelice.
Požadavek na rozvoj dopravní infrastruktury – D125 (v ZÚR označen DS21) I/53 Znojmo – Pohořelice,
homogenizace včetně MÚK byl rovněž zapracován do platného ÚP Pohořelice – beze změn.
Nově je v ÚAP kraje obsažen záměr D221 (II/395 Nova Ves – Pasohlavky, nová dopr. D52), který je
v platných ZÚR uveden pouze v odůvodnění (doprovodná komunikace podél D52). Z ÚAP není zřejmé,
zda bude tato komunikace vedena ve vymezeném koridoru pro dálnici D52, nebo mimo něj. Do ÚP
Pohořelice proto bude tento záměr zapracován až po zpřesnění polohy komunikace a jako zpřesněný
koridor až poté, co bude vymezen v aktualizaci ZÚR kraje.
II.3.2. Soulad s ÚAP ORP Pohořelice
V roce 2016 byla zpracována IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů správního
území ORP Pohořelice. Ve Změně č. 1 ÚP Pohořelice jsou zohledněny existence všech zákonných
limitujících jevů v území, tak byly zjištěny v rámci ÚAP, například:


Na k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic zasahuje ochranné pásmo II. stupně
přírodních léčivých zdrojů;



na k.ú. Smolín, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic zasahuje záplavové území
řeky Jihlavy;



na území obce zasahují lokality Natura 2000, a to EVL Mušovský luh, EVL Šumické rybníky a EVL
Meandry Jihlavy;
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nacházejí se zde ložiska nerostných surovin (štěrkopísky a živcová surovina) včetně dobývacího
prostoru;

Vyhodnocení: Vše výše uvedené bylo a je respektováno a sledováno v ÚP Pohořelice. Žádná
další opatření změna ÚP nevymezuje.
Požadavky vyplývající z ÚAP ORP
Pohořelice

Řešení ve změně č. 1 ÚP Pohořelice

Silné stránky
Do řešeného území zasahuje EVL Mušovský luh Veškerá chráněná území jsou změnou č. 1 ÚP
a Šumické rybníky.
Pohořelice respektována.
Dobré půdní podmínky pro zemědělské
hospodaření - většina půd náleží do I. třídy
ochrany.
Příznivý trend růstu počtu obyvatel.
Významné vodní plochy vhodné pro rekreaci.
Podprůměrná obložnost bytů v rámci ORP
Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
Vysoký počet dokončených bytů
Relativně nižší míra vyjížďky
Přítomnost silných zaměstnavatelů
Územím procházejí významné silniční tahy D52, Je řešeno v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
I/53
V území se nachází železniční vlečka
Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
v k.ú. Smolín se nachází výhradní ložisko
surovin „Hrušovany u Brna“ štěrkopísky a
Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
živcové suroviny s vyhlášeným dobývacím
prostorem „Žabčice“ č. 701083
Slabé stránky
Stará zátěž – skládka.
Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
Nízká ekologická stabilita zemědělské oblasti,
zrychlený vodní režim, výsušnost.
Nadměrná hluková zátěž z dopravy (pro obytnou Změna č. 1 ÚP Pohořelice nebude mít vliv na
zástavbu) na silnicích D52 a II/416.
hlukovou zátěž od dopravy na silnicích D/52 a
II/416.
Nerovnoměrná lesnatost a nedostatek rozptýlené Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
zeleně.
Město je ohroženo povodněmi z řeky Jihlavy
Je řešeno v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
Relativně nízká vybavenost města
Změna č. 1.4 ÚP Pohořelice navrhuje zastavitelnou
plochu občanského vybavení pro komerční
občanské vybavení (Z96). Změna tak bude mít
příznivý vliv na vybavenost města a posílí tuto
slabou stránku.
Nepříznivá věková struktura obyvatel
Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
Celkově špatný stav v místní části Smolín
Příležitosti
Realizace protipovodňové ochrany města
Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
Zvýšení lesnatosti a účelová výsadba rozptýlené Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
zeleně a zeleně podél komunikací.
Odklon významných silničních tahů od obytné Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
zástavby,
obchvaty
na
nových
a
rekonstruovaných tazích. Případně protihluková
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opatření.
Kvalitní péče a důsledná ochrana chráněných Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
území.
Ekologizace zemědělství zejména v chráněných Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
územích.
Doplnění občanské vybavenosti ve městě
Výstavba dálnice D52 včetně potřebného Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
mimoúrovňového napojení stávajících silnic.
Plánovaná rekonstrukce silnice I/53.
Realizace sportovního letiště
Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
Rekonstrukce
stávajících
částí
jednotné Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
kanalizace
Hrozby
Zvyšování intenzity dopravy může vést ke Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
zvýšení emisí a imisních koncentrací látek
znečišťujících ovzduší a hlukové zátěže
Intenzivní zemědělská činnost na orné půdě,
přetrvávající trend velkoplošného zemědělského
hospodaření
Větrná eroze zemědělské půdy
Je řešeno v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
Chybějící zařízení ubytování a péče o seniory.
Je řešeno v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
Růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně Žádný vliv změny č. 1 ÚP Pohořelice.
nevyhovujících)
silnicích.
Oddalování
homogenizace silnice I/53 a oddalování
pokračování výstavby dálnice D52 ve směru na
Mikulov.
Závady urbanistické:
 Nízký koeficient ekologické stability
 Výběr trasy prodloužení dálnice D52 v úseku Pohořelice – Mikulov
 Nesoulad rozvojového záměru mezi obcemi (silnice II/395)
 Nesoulady ÚSES
 Brownfields
 Bariérové místo na dálkovém migračním koridoru
Urbanistické závady jsou řešeny platným ÚP Pohořelice, který změna č. 1 ÚP Pohořelice
respektuje.
Závady dopravní:
 Kapacitně nevyhovující silnice I/53
 Silnice I/52
 Nesoulad rozvojového záměru mezi obcemi (silnice II/395)
Dopravní závady jsou řešeny platným ÚP Pohořelice, který změna č. 1 ÚP Pohořelice
respektuje.
Závady hygienické:
 Povrchová těžba písku v k.ú. Smolín
 Hluková zátěž zejm. od silnice D52.
Hygienické závady jsou řešeny platným ÚP Pohořelice, který změna č. 1 ÚP Pohořelice
respektuje.
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Ohrožení území:
 Zastavěné území je ohroženo povodněmi (Q100)
 Plochy rizikové pro vznik větrné eroze
Ohrožení území je řešeno platným ÚP Pohořelice, který změna č. 1 ÚP Pohořelice
respektuje.
Střety rozvojových záměrů s limity:
 Rozvojové záměry vyvolávají zábory ZPF I a II. třídy ochrany
Zábor ZPF I. a II. třídy ochrany, který změna č. 1 ÚP Pohořelice vyvolává, je omezen na
nejnižší možnou míru.
 Rozvojové záměry x záplavové území Q100
Je řešeno v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
 Záměry dopravních staveb x prvky ÚSES
Je řešeno v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
 Dopravní koridor v záplavovém území Q100
Je řešeno v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
Z ÚAP správního území ORP Pohořelice (2016) nevyplývají pro změnu č. 1 ÚP Pohořelice žádné
nové požadavky k řešení.
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II.4. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Změna územního plánu je v souladu s cíli územního plánování. Je řešena s ohledem na vztah
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. Cílem je dosažení udržitelného rozvoje, tj.
vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb současné
generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích.
Změna územního plánu usiluje o komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání
území. Chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Změna územního plánu vyjadřuje rovnováhu, kompromis mezi zájmy obce, stanovisky dotčených
orgánů, vlastníků pozemků a staveb i sousedních obcí. Cílem je dosáhnout obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů při harmonickém využití území.
Koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel.
Soulad územního plánu s cíli územního plánování uvedenými v § 18 zák.č. 163/2006 Sb.,
v platném znění (dále jen SZ):
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Cíl je ve Změně ÚP splněn. Změna ÚP vymezila
zastavitelné plochy v přiměřeném rozsahu, při zohlednění kvality zemědělské půdy, ochrany kulturních i
krajinných hodnot, limitů využití území atd.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský
a hospodářský potenciál rozvoje. Cíl je ve Změně ÚP splněn. Územní plán koordinoval územní rozvoj
jednotlivých funkcí, rozvoj řešil ve vzájemných souvislostech a přihlédl k veřejným i soukromým zájmům.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných
zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Tento úkol není plněn územními plány, ale až
v navazujícím řízení.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území. Cíl je ve Změně ÚP splněn. Změna ÚP vyhodnotila využití zastavěného území a
potřebu nových ploch a vymezila zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost . Stanovila přitom
podmínky využití této plochy, včetně podmínek prostorových, a to i se zřetelem na tvorbu a ochranu
krajinného rázu, ochranu kulturních a přírodních hodnot. Dále změnila podmínky využití plochy smíšené
výrobní (Z15).
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v
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případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Cíl je splněn v platném ÚP.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání. Cíl je splněn platným ÚP.
Soulad územního plánu s úkoly územního plánování uvedenými v § 19 SZ:
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty: úkol byl splněn platným
ÚP.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky
území: úkol byl splněn platným ÚP,
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání: úkol byl splněn platným ÚP,
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb: úkol byl splněn platným ÚP,
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území: úkol byl splněn platným ÚP,
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci): úkol byl splněn platným ÚP, dílčí změnou č. 1.2
je ale zrušena etapizace plochy Z15 SV – plochy smíšené výrobní, vázané na využití 70% plochy Z17 VS –
plochy výroby a skladování, z důvodu, že etapizace bránila rozvoji města severním směrem a blokovala
využití zastavitelné plochy Z15,
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem: úkol byl splněn platným ÚP,
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn: úkol byl splněn
platným ÚP,
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení: úkol byl splněn
platným ÚP,
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
na změny v území: úkol byl splněn platným ÚP,
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany: úkol byl splněn platným ÚP,
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území: není předmětem ÚP Pohořelice.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak: úkol
nebyl v ÚP uplatněn.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů: úkol byl splněn platným ÚP,
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče: úkol byl splněn platným ÚP.
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na
životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast: úkol byl splněn platným ÚP.

PROJEKT, s.r.o.

Hviezdoslavova 1183/29, 627 00 Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz

ÚP POHOŘELICE, změna č. 1
Odůvodnění změny územního plánu
Strana: 15

II.5. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
Platný územní plán Pohořelice i jeho změna jsou v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů. V souladu s ustanovením § 43 stavebního zákona stanovují mimo jiné
 základní koncepci rozvoje území obce,
 ochrany jeho hodnot,
 koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání,
 koncepci uspořádání krajiny.
Územní plán dále:
 Vymezuje zastavěné území, které změna územního plánu aktualizuje
 Vymezuje plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
 řeší koncepci veřejné infrastruktury
 vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy
 stanoví podmínky pro využití ploch a koridorů a podmínky pro ochranu ploch a koridorů
územních rezerv
 V odůvodněných případech vymezuje plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie.
 V podrobnostech území obce rozvíjí a zpřesňuje cíle a úkoly územního plánování.
 Neobsahuje podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním
rozhodnutím
Změna ÚP je zpracována a pořízena v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými
v §§ 18 a 19 stavebního zákona, které se k ÚP vztahují.
Změna ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a §
54 stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
V souladu s § 158 stavebního zákona byla změna ÚP zpracována osobou, která má oprávnění
k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
V souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je pořizovatelem Změny ÚP Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, vykonávající územně plánovací
činnost prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací
činnosti stanovené v § 24 odst. 3, resp. 4 stavebního zákona.
Při projednávání jednotlivých fází změny ÚP plánu bylo postupováno v souladu se stavebním
zákonem a jeho prováděcími předpisy.
Po obsahové stránce je změna ÚP v souladu s přílohou č. 7 k vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném
znění.
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II.6. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Obrana státu
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:
 Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území, které je nutno respektovat
podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, výstavbu vysílačů,
venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území
může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
 V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v celém území
řešeném předloženou územně plánovací dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu
všech výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny),
výstavbu a změny vvn a vn, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany
zájmů vojenského letectva, stavby dopravní infrastruktury speciálních staveb, zejména staveb s
vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), 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. Výstavba a výsadba
vzrostlé zeleně může být výškově omezena nebo zakázána.
Požadavky ochrany obyvatelstva. Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování,
vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů, jsou obsaženy v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
Ochrana nerostných surovin. Požadavky na ochranu nerostných surovin jsou obsaženy v
platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
Ochrana před povodněmi. Požadavky na ochranu před povodněmi jsou obsaženy v platném ÚP
Pohořelice. Beze změn.
Ochrana zdraví. Požadavky na ochranu zdraví jsou obsaženy v platném ÚP Pohořelice. Beze
změn.
Ochrana přírodních léčivých zdrojů. Požadavky na ochranu léčivých přírodních zdrojů jsou
obsaženy v platném ÚP Pohořelice. Beze změn.
Platný Územní plán i změna č. 1 ÚP jsou v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
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II.7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ,
INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA K VYHODNCOCENÍ
VLIVŮ NA ŽP
Na základě posouzení Návrhu na pořízení změny č. 1 ÚP Pohořelice vydal KrÚ JMK OŽP
stanovisko č. j. JMK 58263/2020 ze dne 22.04.2020 a NEUPLATNIL požadavek na zpracování SEA
vyhodnocení návrhu Z1 ÚP Pohořelice.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí v tomto svém stanovisku dále
konstatoval, že podle § 45i odstavce 1) téhož zákona, předložená koncepce nemůže mít významný vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí
soustavy NATURA 2000.
K dodatečně doplněné dílčí změně č. 1.4 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, Odboru životního prostředí č.j. JMK 66558/2020 ze dne 13.5.2020 dle ust. § 55a stavebního
zákona. Na základě tohoto stanoviska, ve kterém byl vyloučen možný významný vliv na evropsky
významné lokality nebo na ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 a nebyl uplatněn požadavek na
zpracování
vyhodnocení
vlivů
navrhovaných
změn
na
životní
prostředí.

II.8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ
Nebylo vydáno.

II.9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ
POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno.
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II.10. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
O pořízení změny č. 1 Územního plánu Pohořelice zkráceným postupem rozhodlo Zastupitelstvo
města Pohořelice dne 13.5.2020 usnesením č. 16/XVII/20, schválené usnesení obsahuje pokyny pro
zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Pohořelice.
Přehled navrhovaných změn:
Změna 1.1: Změna využití části plochy Z44 BX – plochy bydlení, na plochu UZ – plochy veřejných
prostranství – veřejné (parkové) zeleně.
Změna 1.2: Zrušení požadavku na řešení etapizace plochy Z15 SV – plochy smíšené výrobní, vázané na
využití 70% plochy Z17 VS – plochy výroby a skladování. Současně byl prověřen požadavek
na zvýšení koeficientu zastavění této plochy.
Změna 1.3: Změna maximální možné výšky staveb v ploše Z15 na výšku do 13 m od upraveného terénu
po římsu střechy. Požadavek prověřen a splněn změnou podmínek pro plochy smíšené
výrobní. Změna maximální možné výšky staveb v ploše Z15 na výšku do 13 m od
upraveného terénu po římsu střechy vychází ze snahy sjednotit vizuálně charakter zástavby
v území mezi dálnicí D52 a silnicí I/416.
Navrženou změnou nedojde ke změně rozsahu a způsobu využití území.
Změna výškové hladiny byla posouzena z hlediska vlivu na krajinný ráz a na obraz města.
Město nemá cenné panoráma, které by mohlo být změnou výškové hladiny v ploše Z15
narušeno. Při příjezdu do města od severu, resp. pohledech na město od severovýchodu, je
silueta centra města s nepříliš dominantní věží kostela zastíněna zelení a stávajícími
budovami.
Od volné krajiny je plocha oddělena zelení a na východě tělesem dálnice, výstavba v ploše
Z15 tedy nebude mít významný negativní vliv ani na krajinný ráz.
Změna 1.4: Na základě usnesení č. 19/XVIII/20 Zastupitelstva města Pohořelice byla do Změny č. 1 ÚP
Pohořelice doplněna dílčí změna 1.4 – Změna využití části plochy ZO – plochy zemědělské,
konkrétně se jedná o pozemek p. č. 6138 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře 7618 m2,
na plochu OK – plocha občanského vybavení – komerční zařízení.
Změna 1.5: Aktualizace zastavěného území byla zařazena jako povinná změna územního plánu
vyplývající z ustanovení § 58. Zastavěné území bylo aktualizováno dle zákona č. 183/2006
Sb., k 15.07. 2020.
Všechny tyto požadavky byly ve Změně č. 1 ÚP Pohořelice prověřeny a akceptovány.
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II.11. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Změna č. 1 Územního plánu Pohořelice nemění urbanistickou koncepci platného Územního plánu
Pohořelice.
II.11.1. Plochy bydlení - přehled a odůvodnění vymezených zastavitelných ploch
Změna územního plánu mění tyto návrhové plochy (v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou):
ÚP Pohořelice

Ozn.
Využití
plochy
plochy

Z44a

BX
Plochy
bydlení

Z44b

BX
Plochy
bydlení

Celkem

Změna č. 1 ÚP Pohořelice

Přibližná *
nová výměra Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost
plochy (ha)
Z návrhové plochy Z44 byla změnou č. 1.1 vyčleněna plocha
veřejného prostranství N18, čímž došlo k rozdělení plochy Z44 na
3,92
dvě plochy Z44a, Z44b.
Navrženou změnou dojde ke zmenšení rozsahu zastavitelné plochy.
Pozemky jsou v majetku města.
Plocha N18 oddělí navrhované plochy BX od stávající zastavěné
plochy BD. Bude sloužit ke zlepšení obytných a hygienických kvalit
0,63
obytné zóny, včetně zlepšení mikroklima, což je v době
klimatických změn významné.
Touto úpravou nedojde ke zvýšení záborů zemědělské půdy.
4,55

*) Výměra ploch je zaokrouhlena
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II.11.2. Plochy občanského vybavení - přehled a odůvodnění vymezených zastavitelných ploch
Změna územního plánu doplňuje tyto návrhové plochy (v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou):
ÚP Pohořelice
Změna č. 1 ÚP Pohořelice

Ozn.
plochy
Z96

Využití plochy

Přibližná*
Odůvodnění,
výměra plochy
připravenost
(ha)

OK
Plochy občanského
vybavení
–
komerční zařízení

hodnocení

lokality,

technická

Plocha je vymezena pro umístění komerčních aktivit.
Velmi výhodná poloha na okraji obce při silnici II.
třídy a v blízkosti silnice I. třídy. Občanská
vybavenost v této ploše zvýší nabídku služeb pro
občany města i občany okolních vesnic.
0,75

Vymezení plochy reaguje na požadavky ZÚR kraje,
uvedený v kapitole B.1.(26):
f) Podporovat rozvoj ekonomických aktivit
především v plochách brownfields a plochách s
vazbou na silnice nadřazené sítě a železnice.
g) Posuzovat lokalizaci aktivit a ploch nadmístního
významu, především komerčních, výrobních a
obchodních aktivit, vždy z hlediska širšího územního
kontextu metropolitní rozvojové oblasti.

*) Výměra plochy je zaokrouhlena

II.11.3. Plochy smíšené výrobní
V plochách smíšených výrobních byla změněna podmínka prostorového uspořádání pro plochu
Z15, a to maximální výška objektů, na 13 m.
II.11.4. Plochy výroby a skladování
V dílčí změně č. 1.2 bylo prověřeno zrušení požadavku na řešení etapizace plochy Z15 SV –
plochy smíšené výrobní, vázané na využití 70% plochy Z17 VS – plochy výroby a skladování.
Požadavek byl akceptován – podrobné odůvodnění viz kap. II.18.
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II.11.5. Plochy veřejných prostranství
Změna územního plánu mění tyto návrhové plochy (v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou):
Označení Přibližná* výměra
Odůvodnění
plochy
plochy (ha)
Z návrhové plochy Z44 byla změnou č. 1.1 vyčleněna plocha veřejného
N18
0,33
prostranství N18. Plocha bude sloužit pro umístění veřejné zeleně a
odcloní novou obytnou výstavbu od stávajících bytových domů.
*) Výměra ploch je zaokrouhlena na stovky m2.

ÚP Pohořelice
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II.12. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH
REZERV
Změna č. 1 ÚP Pohořelice nevymezuje plochy územních rezerv.
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II.13. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
II.13.1. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny
Změna č. 1 ÚP Pohořelice nemění koncepci uspořádání krajiny.

II.13.2. Ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz
Zvláště chráněná území
Do řešeného území nezasahují žádná velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území.
Území soustavy Natura 2000
Do území řešeného změnou č. 1 ÚP Pohořelice nezasahují území soustavy Natura 2000
Významné krajinné prvky
Podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se v tomto území za VKP považují lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany
přírody zaregistruje podle § 6 zákona.
Registrované významné krajinné prvky se ve správním území obce Pohořelice nenacházejí.
Památné stromy
V území řešeném změnou č. 1 ÚP Pohořelice se nenacházejí památné stromy:
Přírodní parky
Řešené území nezasahuje do žádného přírodního parku.
Do území řešeného změnou č. 1 ÚP Pohořelice nezasahuje migrační koridor.
II.13.3. Územní systém ekologické stability
Předmětem Změny č. 1 ÚP Pohořelice nebyla změna ÚSES.
II.13.4. Prostupnost krajiny
Změna č. 1 ÚP Pohořelice nemá vliv na prostupnost krajiny.
II.13.5. Opatření k protierozní ochraně půdy
Předmětem Změny č. 1 ÚP Pohořelice nebyla změna protierozních opatření.
II.13.6. Vodohospodářská a protipovodňová opatření
Předmětem Změny č. 1 ÚP Pohořelice nebyla změna protipovodňových opatření.
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II.14. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
ZASTAVITELNÝCH PLOCH A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ DALŠÍCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Změna č. 1 ÚP Pohořelice řeší umístění plochy občanského vybavení – komerční zařízení (Z96);
nenavrhuje nové plochy bydlení ani nové plochy smíšené obytné.
Plocha občanského vybavení – komerční zařízení (Z55), ani další zastavitelné plochy určené pro
občanské vybavení (Z76, Z88, Z89) dosud zastavěny nejsou. V plochách Z88 a Z89 se ale již projekčně
připravuje výstavba prodejen Billa a Lidl (investor Billy již požádal úřad územního plánování o závazné
stanovisko).
Vyhodnocení využití ostatních ploch občanského vybavení, a to OT (tělovýchova a sport) a OZ
(hřbitovy) nezpracováváme, pro zcela odlišný účel využití.
Vymezení další plochy pro občanské vybavení je odůvodněno funkcí města Pohořelice v systému
osídlení – Pohořelice jsou obcí s rozšířenou působností, která uspokojuje potřeby a požadavky obyvatel
širšího spádového území na vyšší občanskou vybavenost.
Platný územní plán vymezil plochu občanského vybavení – komerční zařízení (Z55) v návaznosti
na výrobní zónu obce o výměře cca 32 400 m2, Změna ÚP vymezuje další plochu občanského vybavení –
komerční zařízení (Z96) blíže plochám bydlení o výměře cca 7 500 m2.
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II.15. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ
VYBRANÉ VARIANTY
II.15.1. Důvody pro pořízení změny ÚP
Důvodem pro zpracování změny územního plánu je potřeba zapracování drobných změn v území a
potřeba úpravy podmínek využití některých ploch s rozdílným způsobem využití.
Součástí změny č.1 ÚP Pohořelice byla i aktualizace zastavěného území viz. Výkres Základního
členění I.A.
II.15.2. Doprava
Změna č. 1 ÚP Pohořelice nemá vliv na dopravní infrastrukturu v řešeném území.
II.15.3. Technická infrastruktura
Zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod
Změna č. 1 ÚP Pohořelice nemá vliv na zásobování vodou, odkanalizování, čištění odpadních
vod, zásobování elektrickou energií a zásobování plynem řešeného území. Základní koncepce jsou
vymezeny v ÚP Pohořelice a Změna č. 1 ÚP Pohořelice je respektuje bez dalších změn.
II.15.4. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií
Změna č. 1 ÚP Pohořelice nevymezuje plochy ani koridory pro prověření změn jejich využití
územní studií.
Změna územního plánu ruší požadavek na zpracování územní studie v ploše Z15 SV plocha
smíšená výrobní.
II.15.5. Odůvodnění vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb
Změna územního plánu nevymezuje žádné nové architektonicky a urbanisticky významné stavby.
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II.16. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A
OPATŘENÍ
Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje změna č. 3 územního plánu ve výkrese
č. I.c „Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“ veřejná prostranství. Podle § 170 SZ
„Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných
opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací
dokumentaci …“
Veřejně prospěšné stavby na vyvlastnění změnou ÚP vymezeny nebyly.
Změna č. 1 územního plánu vymezuje plochu veřejného prostranství U9.
Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které je možné zřídit předkupní
právo k pozemkům, bylo vymezeno veřejné prostranství:
Umístění Odůvodnění zařazení stavby mezi VPS, resp. plochy
Označení
Druh opatření
(k.ú.)
mezi veřejně prospěšné opatření
Veřejné prostranství – veřejná zeleň.
Veřejní prostranství bude sloužit pro potřebu
přilehlých ploch bydlení. Je vymezeno v souladu
s ustanovením § 7 vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném
Pohořelice
znění, podle kterého „Pro každé dva hektary
U9
Veřejné prostranství
nad
zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského
Jihlavou
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto
zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této
výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“
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II.17. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÚR
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR) byly vydány Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016.
Změna č. 1 ÚP Pohořelice nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou obsaženy
v ZÚR JMK.
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II.18. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN ETAPIZACE
Územní plán Pohořelice stanovil pro vybrané zastavitelné plochy pořadí změn využití území
(etapizaci).
Pořadí změn v území – etapizace – nebylo stanoveno pro všechny zastavitelné plochy, ale pouze
pro plochy, u nichž je to účelné, především z důvodů územně technických nebo ekonomických (zajištění
návaznosti jednotlivých investic a zabezpečení včasné realizace nezbytné dopravní a technické
infrastruktury) a z důvodů ochrany zemědělského půdního fondu a dosažení postupného rozrůstání města
(zabránění vzniku územně odloučených lokalit).
Bylo zjištěno, že v ploše Z15 již konkrétní investor projekčně připravuje svůj stavební záměr,
v ploše Z17 se zatím uvažuje výstavba pouze v západní části této plochy, v rozsahu cca 35% této plochy.
Jedná se o dopravní zpřístupnění navazující plochy Z20 a umístění několika stavebních objektů podél
obslužné komunikace.
V ploše Z17 jsou velmi problematičtí vlastníci pozemků, kteří svým nesouhlasem blokují možnost
výstavby objektů v samotné ploše Z17 a návazně tedy i Z20. Jediným způsobem, jak tento problém řešit,
je od etapizace upustit.
Navržená etapizace v ploše Z15, umístěné dále od zastavěného území východním směrem, byla
motivována snahou o zajištění koncepčního rozvoje města, bez vzniku proluk v zástavbě, a snahou o
ochranu zemědělské půdy a vytvoření podmínek pro její obhospodařování.
Protože v ploše Z20, na kterou plocha Z15 rovněž navazuje, se již chystá výstavba, lze od
stanovení postupu výstavby vázaného na zástavbu plochy Z17 upustit.
Platný ÚP
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II.19. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL
II.19.1. Důsledky na zemědělský půdní fond
Úvod
Zemědělská příloha byla zpracována jako součást územního plánu se zřetelem k zákonu ČNR č.
334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Zemědělská příloha obsahuje textovou, tabulkovou a
grafickou část v měřítku 1:5000 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF. Lokality nové výstavby,
které nevyvolávají nutnost záboru ZPF (tj. které leží na nezemědělské půdě), byly rovněž na výkrese
zakresleny, nebyly však vyhodnoceny v tabulkové části.
Výchozí podklady
- Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
- Mapa evidence nemovitostí obce se zakreslením hranice intravilánu
- Bonitace zemědělských půd a směr jejich využití, III. díl (MZVŽ, 1989)
- Vyhláška č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany
- Vyhláška č. 271/2019 Sb., Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského
půdního fondu.
Charakteristika katastrálního území
Viz platný územní plán, beze změn.
Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry
Viz platný územní plán, beze změn.
Vodní a větrná eroze
Viz platný územní plán, beze změn.
Investice do půdy
Viz platný územní plán, beze změn.
Zdůvodnění navrhovaného odnětí zemědělské půdy, včetně zdůvodnění, proč je navrhované řešení
nejvýhodnější
Změna č. 1 ÚP Pohořelice vymezuje jednu novou zastavitelnou plochu a jednu změnu využití
zastavitelných ploch dle platného ÚP Pohořelice.
V okolí města Pohořelice a městské části Smolín se nachází půdy výhradně I. a II. třídy ochrany.
V okolí městské části Nová Ves se nachází půdy I. a IV. třídy ochrany.
Nový zábor ZPF byl minimalizován a vymezen v případech, kdy se jednalo o konkrétní
požadavky investorů, které nebylo možno řešit v jiných polohách.
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Odnětí zemědělské půdy a ostatních pozemků, zdůvodnění a popis záborů
Plochy občanského vybavení:
OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ
OK plocha občanského vybavení – komerční zařízení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, na
východním okraji sídla.
Odůvodnění:
 Plocha navazuje a logicky rozšiřuje zastavěné území a dotváří ucelený tvar sídla.
 Dobrá dopravní dostupnost
 Dobrá možnost napojení na ostatní veřejnou infrastrukturu
 Nebude narušena organizace rostlinné výroby, dostupnost zemědělských pozemků ani
Z96
zúrodňovací opatření.
 Zábor půdy I. třídy ochrany je ve veřejném zájmu – Vymezení plochy reaguje na
požadavek ZÚR kraje, uvedený v kapitole B.1.(26): Posuzovat lokalizaci aktivit a
ploch nadmístního významu, především komerčních, výrobních a obchodních aktivit,
vždy z hlediska širšího územního kontextu metropolitní rozvojové oblasti. Plocha je
situována při ul. Znojemské, tj. výpadovce na Znojmo. Jedná se tedy o atraktivní
polohu pro obyvatele nejen samotných Pohořelic, ale i pro obyvatele venkovských
obcí ležících západně od Pohořelic.
Plochy veřejných prostranství:
OZN.
N18

ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ
Návrh plochy veřejných prostranství - veřejná parková zeleň UZ, v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou
Odůvodnění:
 Plocha je v platném územním plánu zahrnuta v plochách bydlení. Změna územního
plánu řeší vymezení plochy veřejných prostranství v této ploše bydlení, tj. zpřesňuje
využití této plochy a vytváří podmínky pro kvalitní životní prostředí v obytné zóně.
Veřejné prostranství se zelení bude přínosné z hlediska mikroklimatického i z hlediska
hydrologického (zlepšení podmínek pro nakládání s dešťovými vodami).
 Plocha navíc zajišťuje optické odclonění návrhové plochy bydlení od stávajících
bytových domů.
 Zábor půdy I. třídy ochrany je ve veřejném zájmu – rozvojová plocha je v územně
plánovací dokumentaci města sledována dlouhodobě a je vyhodnocena v platném ÚP
Pohořelice. Téměř celé město Pohořelice leží na půdě I. třídy ochrany, horší půda je
pouze v údolní nivě Jihlavy, která je ale záplavovým územím, a za silnicí I/53, kde
není rozvoj bydlení, jehož je tato plocha veřejného prostranství součástí, vhodný.
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II.19.2. Tabulkové vyhodnocení předpokládaných záborů

ÚP POHOŘELICE, zm.č. 1 - ZÁBORY ZPF v k.ú. Pohořelice n./J.
označení plochy /
koridoru

Navržené využití

Souhrn výměry
záboru (ha)

Výměra záboru podle jednotlivých tříd ochrany Odhad výměry záboru,
Informace o
(ha)
na které bude provedena
existenci závlah
rekultivace na
(ano-ne)
I.
II.
III.
IV.
V.
zemědělskou půdu

Informace o
existenci
odvodnění
(ano-ne)

Informace o
Informace podle
existenci staveb ustanovení §3
k ochraně
odst.1 písm. g)
pozemku 1)
2)

Plocha občanského vybavené komerční zařízení
Plochy občanského vybavení celkem

0,7463
0,7463

0,7463
0,7463

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

ne
ne

ne
ne

ne
ne

ne
ne

Plocha veřejných prostranství - veřejné
(parkové) zeleně
Plochy dveřejných prostranství celkem

0,3252
0,3252

0,3252
0,3252

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

ne
ne

ne
ne

ne
ne

ne
ne

NOVĚ VYMEZENÉ ZÁBORY ZPF
CELKEM (ha)

1,0715

1,0715

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

ne

ano

ne

0,0000

Z 96

N 18

1) Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody

2) Informace podle ustanovení §3 odst.1 písm. g)
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II.19.3. Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů
Změna č. 1 ÚP Pohořelice nevyvolá zábory pozemků určených k plnění funkce lesa.

II.20. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO
ODŮVODNĚNÍ
Bude doplněno po projednání.

II.21. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Bude doplněno po projednání.
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II.22. SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V ÚP A V ODŮVODNĚNÍ
Automatická tlaková stanice
Čerpací stanice
Interakční prvek
Jihomoravský kraj
Místní (lokální) biocentrum
Místní (lokální) biokoridor
mimoúrovňová křižovatka
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000
Nízké napětí
Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
Nízkotlaký plynovod
Obec s rozšířenou působností
Politika územního rozvoje
Regionální biocentrum
Regionální biokoridor
Regulační plán (§61 SZ)
Regulační stanice (plynu)
Rozbor udržitelného rozvoje území (§26 SZ, §4 vyhl.č. 500/2006 Sb.)
Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy
SEA
č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
STL
Středotlaký plynovod
SZ
Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění)
TS
Trafostanice
TTP
Trvalé travní porosty
ÚAP
Územně analytické podklady (§25 SZ)
ÚP
Územní plán (§43 SZ)
ÚPN SÚ
Územní plán sídelního útvaru (dle zák.č. 50/1976 Sb.)
ÚPO
Územní plán obce (dle zák.č. 50/1976 Sb.)
US
Územní studie (§30 SZ)
ÚSES
Územní systém ekologické stability území
VDJ
Vodojem
VKP
Významný krajinný prvek
VN
Vysoké napětí
VPO
Veřejně prospěšná opatření
VPS
Veřejně prospěšné stavby
VRT
Vysokorychlostní trať (železniční)
VTL
Vysokotlaký plynovod
VVN
Velmi vysoké napětí
ZCHÚ
Zvláště chráněná území
ZPF
Zemědělský půdní fond
ZÚR, ZUR Zásady územního rozvoje
ŽP
Životní prostředí
ATS
ČS
IP
JmK
LBC
LBK
MÚK
NATURA
NN
NRBC
NRBK
NTL
ORP
PÚR, PUR
RBC
RBK
RP
RS
RURÚ
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