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Úvod
Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 územního plánu Pohořelice na životní prostředí je zpracováno
v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocena je koncepce ve fázi návrhu územního plánu ve smyslu ustanovení § 10 i zákona
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a dle § 19 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Pro část A – posouzení vlivů na životní prostředí byl přiměřeně použit podklad „Metodika posuzování
vlivů koncepcí na životní prostředí“1 a M e t o d i c k ý v ý k l a d k postupu příslušných úřadů při
aplikaci ustanovení § 10i a ustanovení souvisejících 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 zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“), při posuzování vlivů územně plánovací
dokumentace na životní prostředí (Příloha k č.j. 3131/OPVI/04).
Odbor životního prostředí vydal stanovisko 16.12. 2021 (č.j. JMK 177657/2021, sp. zn. S-JMK
166217/2021 OŽP/Sme) z hlediska vlivů na životní prostředí.
Stanovisko 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 (dále jen „zákon“) tímto uplatňuje požadavek na vyhodnocení
vlivů navrhované Z2 ÚP Pohořelice na životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“). Toto SEA
vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona. Rámcový obsah SEA
vyhodnocení je uveden v příloze stavebního zákona.
Odůvodnění:
OŽP především shledal, že předložený návrh obsahu Z2 ÚP obsahuje návrh poměrně velkého počtu
dílčích změn (celkem 22, označených jako 2.01 až 2.22) - a to za situace, kdy aktuálně platný ÚP
Pohořelice, jako základní koncepční dokument, který má rozvoj daného území usměrňovat v
dlouhodobém horizontu, byl po poměrně zdlouhavém projednávání schválen teprve v roce 2020
(nabytí účinnosti 14.02.2020); přičemž záhy byla projednána a schválena již také změna č. 1 ÚP
(nabytí účinnosti 22.07.2021). Takto brzké projednávání návrhu nové Z2 ÚP, navíc takto rozsáhlé, se
z tohoto pohledu jeví OŽP jako do jisté míry zarážející, popírající účel výstupů dlouhodobého
koncepčního územního plánování.
OŽP jako příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí nicméně posoudil předložený návrh
obsahu Z2 ÚP a přitom zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může tato změna ÚP ovlivnit životní
prostředí či veřejné zdraví. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně příslušné
zájmové území, včetně jeho již schváleného rozvoje formou platného ÚP (ve znění platné změny č. 1
ÚP), na druhé straně vlastní návrh obsahu návrhu Z2 ÚP a z toho vyplývající důvodně předpokládané
potenciální vlivy na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního prostředí. Vycházel přitom především
z charakteru a rozsahu návrhových ploch, resp. požadavků dílčích změn obsažených v návrhu obsahu
Z2 ÚP, přičemž dospěl k následujícím závěrům.
V souladu s ust. § 10a odst. 1 písm. a) zákona jsou předmětem posuzování dle zákona (tj. formou SEA
vyhodnocení a následně SEA stanoviska) mj. „koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení
záměrů uvedených v příloze č. 1“ a v souladu s ust. § 10a odst. 1 písm. c) zákona také „změny
koncepcí podle písmene a) a b), pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d“.
Z hlediska uplatnění požadavku na zpracování SEA vyhodnocení jsou stěžejní návrhy obsahu dílčích
změn 2.01, 2.02.
Dílčí změna 2.01 navrhuje rozšíření stávajícím platným ÚP (tj. ve znění změny č. 1 ÚP) vymezené
návrhové plochy Z89 s funkčním využitím „OV - plochy občanského vybavení“ na blíže
nespecifikovanou severní část pozemku parc. č. 6382 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. Daný pozemek
1

Věstník MŽP 08/2004 – dále jen „metodika SEA“
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má přitom dle informačního systému Katastru nemovitostí (dále jen „KN“) celkovou výměru 50 119
m2 a v platném ÚP je z větší části pokryt návrhovými plochami Z43 a Z44a s funkčním využitím „BX
- plochy bydlení“. Vzhledem k celkové výměře předmětného pozemku - bez znalosti konkrétní
výměry, která má být dílčí změnou převedena na nové funkční využití „OV“ a bez znalosti
konkrétních záměrů, které tam mají být případně umisťovány, tak nelze u této dílčí změny vyloučit, že
by mohla založit rámec pro umístění záměrů spadajících pod povinnost posuzování dle zákona. A to
za situace, kdy by nově rozšířená plocha s funkcí „OV“ z větší části přímo navazovala na plochy
bydlení (tj. na zbytek stávající plochy Z44). Takto specifikovaný návrh dílčí změny ÚP proto
jednoznačně zakládá rámec pro uplatnění požadavku na zpracování SEA vyhodnocení.
Dílčí změna 2.02 navrhuje vymezení nové plochy s funkčním využitím „VS - plochy výroby a
skladování“ na pozemku parc. č. 6428/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, který má dle platného ÚP
aktuální funkční využití „ZO - plochy zemědělské - orná půda“. Je zřejmé, že tato dílčí změna má
připravit územní podmínky pro možnost rozšíření stávající průmyslovo-skladové zóny při
jihozápadním okraji centrálního zastavěného území Pohořelic. Daný pozemek má přitom dle KN
výměru 64 943 m2 a v této fázi projednání není OŽP znám konkrétní záměr (projekt), či alespoň typ
záměru, který by měl být v dané ploše umisťován. Vzhledem k navrhovanému funkčnímu využití dané
plochy přichází nicméně v úvahu především záměry, které mohou naplňovat dikci předmětu
posuzování ve vztahu k bodům přílohy č. 1 k zákonu, vztahujícím se ke skladovým komplexům či
různým průmyslovým provozům; v obecnější rovině pak také záměry spadající pod dikci bodu č. 108
přílohy č. 1 k zákonu - „záměry rozvoje sídel s rozlohou od stanoveného limitu“ (přičemž zákonem
stanovený limit rozlohy je 5 ha). Je tedy evidentní, že u dané dílčí změny je důvodné předpokládat, že
stanoví rámec pro umístění záměrů naplňujících dikci předmětu posuzování dle zákona a jako taková
jednoznačně zakládá rámec pro uplatnění požadavku na zpracování SEA vyhodnocení. Tento závěr
navíc podporuje fakt, že pro předmětný pozemek byla již v rámci pořizování ÚP (s nabytím účinnosti
14.02.2020) navrhována změna funkčního využití z ploch zemědělských na „OK - plochy občanského
vybavení - komerční zařízen“, přičemž následně byla v rámci dohodovacího řízení k řešení
nesouhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu krajského úřadu k
jiným návrhovým plochám tehdejšího návrhu ÚP tato dílčí změna z projednávání vyřazena (tj. bylo
zachováno původní funkční využití dané lokality jako zemědělská půda). Aktuálně předložený návrh
obsahu Z2 ÚP tak opětovně předkládá návrh na umožnění zástavby tohoto poměrně rozsáhlého bloku
vysoce bonitní zemědělské půdy (I. třída ochrany), i když již s požadovaným jiným funkčním
využitím.
Dílčí změna 2.03 navrhuje změnu stávajícího funkčního využití „ZO - plochy zemědělské - orná
půda“ na pozemcích parc. č. 6138/1, 6137/1 a 6137/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou na „OV - plochy
občanského vybavení“. K návrhu změny funkčního využití výše uvedených pozemků na plochu
občanského vybavení již byla v minulosti OŽP uplatněna stanoviska ve smyslu ust. § 55a odst. 2
stavebního zákona č. j. JMK 66558/2020 ze dne 13.05.2020 a č. j. JMK 11719/2021 ze dne
26.01.2021, v rámci kterých nebyl požadavek na zpracování SEA vyhodnocení uplatněn. Současně je
však relevantní uvést, že v rámci následného veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP dle § 55b
odst. 2 stavebního zákona uplatnil k příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu
krajského úřadu k této dílčí změně (tehdy označené jako dílčí změna 1.4 - na ploše Z96) své
nesouhlasné stanovisko.
Dílčí změna 2.07 navrhuje změnu stávajícího funkčního využití „NL - plochy lesní“ na pozemcích
parc. č. 407/1 a 407/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou nově na „OV - plochy občanského vybavení“.
Jedná se o poměrně rozsáhlý pozemek (s výměrou dle KN cca 2,02 ha), nicméně z předložených
podkladů vyplývá, že daná změna má umožnit realizaci nové mateřské školy. Tento typ záměru přitom
nenaplňuje dikci předmětu posuzování dle zákona - tudíž ani tato dílčí změna sama o sobě nezakládá
rámec pro uplatnění požadavku na zpracování SEA vyhodnocení.
Také u ostatních dílčích změn lze na základě jejich charakteru a rozsahu jimi navrhovaných ploch
konstatovat, že tyto nezakládají rámec pro umístění záměrů naplňujících dikci předmětu posuzování,
ani nepředstavují zásadní změnu koncepce řešeného území (ÚP) jako celku.
Vzhledem k výše uvedenému dospěl OŽP na základě posouzení v souladu s ust. §10d zákona, s
přiměřeným využitím kritérií dle přílohy č. 8 k tomuto zákonu k závěru, že v případě navrhované Z2
ÚP se jedná o změnu koncepce ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 písm. c) zákona.
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Z výše uvedeného plyne, že je třeba jasně kvalifikovaně identifikovat především možné vlivy
jednotlivých navrhovaných dílčích změn na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví a
příp. navrhnout regulativy či požadavky na řešení navrhované změny ÚP, které riziko možného střetu
jednotlivých vymezených ploch, negativního ovlivnění životního prostředí, ale i krajinného rázu,
zdraví obyvatel a pohody bydlení eliminují. Proto byl s využitím principu předběžné opatrnosti
uplatněn požadavek na SEA vyhodnocení návrhu Z2 ÚP.
SEA vyhodnocení bude zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. S
ohledem na obsah změny ÚP a charakter řešeného území se SEA vyhodnocení zaměří zejména na
problematiku ochrany vod a dále na problematiku hluku, ochranu ovzduší a na možné negativní
dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu bydlení související s budoucím využitím
návrhové plochy.
Plochy předmětné změny ÚP budou mj. posouzeny také ve vzájemných vztazích s plochami
stávajícími, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití.
SEA vyhodnocení bude obsahovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením
jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení
jednotlivých návrhových ploch a schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy a
doporučeny podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
OŽP požaduje, aby v příslušné části odůvodnění návrhu změny ÚP bylo uvedeno, jak byly do návrhu
změny ÚP zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory ve
vyhodnocení, případně bylo odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení
zapracovány nebyly. Uvedený požadavek vyplývá z ustanovení § 53 odst. 5 písm. b) stavebního
zákona.

OŽP upozorňuje, že zpracováním SEA vyhodnocení v žádném případě není dotčena povinnost
investorů – oznamovatelů konkrétních záměrů uvedených v § 4 odst. 1 zákona, které budou v
nové ploše případně připravovány/umisťovány, postupovat ve smyslu ust. § 6 a následujících
zákona, které upravují posuzování konkrétních záměrů (tzv. projektová EIA).

1.

Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo
územně plánovací dokumentace, vztah k jiným koncepcím

Cílem a obsahem územního plánu (dále jen ÚP) je funkční vymezení a uspořádání ploch na území
obce, stanovení základních zásad organizace území, včetně postupu při jeho využití, uvedení
podmínek výstavby, k vytvoření předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot v území, se zvláštním zřetelem na životní prostředí a jeho ochranu.
Řešené území je vymezeno v rozsahu správního území obce, které je složeno ze 3 katastrálních území:
Pohořelice nad Jihlavou, Smolín, Nová Ves u Pohořelic. Celková výměra řešeného území je 4304,50
ha (ČSÚ 2020).
Řešené území obce sousedí s obcemi (katastrálními územími) – Pasohlávky (včetně Mušova),
Vlasatice, Branišovice, Šumice, Cvrčovice u Pohořelic, Odrovice, Medlov, Hrušovany u Brna,
Unkovice, Žabčice, Přibice, Ivaň.

1.1. Obsah a cíle Změny č. 2 územního plánu Pohořelice
Cílem územního plánu je vytvoření územních podmínek pro udržitelný rozvoj obce umožňující soulad
všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, respektující péči o životní prostředí a
usilující o minimalizaci ohrožení podmínek života budoucích generací.
Jedná se o vytvoření vyvážených podmínek hospodářského a sociálního rozvoje při zajištění kvality
přírodního a životního prostředí.
Obsah navrhované změny č. 2 územního plánu Pohořelice:
v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
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1. Změna Z2.01 mění plochy změn, severní části pozemku p.č.6382, rozšíření plochy občanského
vybavení Z89 (OV) do plochy bydlení Z43 (BX), plochy bydlení Z44 (BX) a plochy veřejných
prostranství - místní komunikace a veřejná prostranství Z48 (UP). Současně se mění podmínky
prostorového uspořádání u plochy občanského vybavení (OV). Plocha změny navazuje na jihozápadní
část zastavěného území obce. Upravena bude trasa plochy veřejných prostranství - místní komunikace
pro obsluhu území.
2. Změna Z2.02 mění stabilizované plochy zemědělské-orná půda (ZO) v rozsahu pozemku p.č.6428/1
na plochu změn plochy výroby a skladování (VS). Plocha změny navazuje na jihozápadní část
zastavěného území obce.
3. Změna Z2.03 mění stabilizované plochy zemědělské-orná půda (ZO) v rozsahu pozemků
p.č.6137/1, 6137/2 a 6138/1 na plochu změn plochy občanského vybavení - komerční zařízení
(OK). Plocha změny navazuje na západní část zastavěného území obce.
4. Změna Z2.04 mění u plochy přestavby P04, plochy smíšené obytné - městské (SOm), v rozsahu
pozemků p.č.389/1 (část), 389/17 a 389/18, koeficient zastavění – umožní podzemní stavby s
vegetační střechou o větším rozsahu, než je stávající koeficient zastavění. Plocha změny je v
jihozápadní části zastavěného území obce.
5. Změna Z2.05 mění u plochy přestavby P04, plochy smíšené obytné - městské (SOm), v rozsahu
pozemků p.č.391/1, 391/2 a 391/3, koeficient zastavění – umožní podzemní stavby s vegetační
střechou o větším rozsahu, než je stávající koeficient zastavění. Plocha změny je v jihozápadní části
zastavěného území obce.
6. Změna Z2.06 mění stabilizovanou plochu veřejných prostranství - místní komunikace a veřejná
prostranství (UP) v rozsahu pozemků p.č.392/10 a 394 na plochu změn plochy smíšené obytné městské (SOm), rozšíření plochy přestavby P04. Plocha změny je v jihozápadní části zastavěného
území obce.
7. Změna Z2.07 mění stabilizované plochy lesní (NL) v rozsahu pozemků p.č.407/1 a 407/2 na plochy
změn plochy občanského vybavení (OV). Plocha změny navazuje na západní část zastavěného území
obce.
8. Změna Z2.08 mění hranice plochy změny Z39 plochy bydlení - v rodinných domech (BR) a
plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace (DU), v rozsahu pozemku p.č.6052 (část
p.č.6052/2 dle GP). Plocha změny je v severozápadní části zastavěného území obce.
9. Změna Z2.09 mění stabilizované plochy občanského vybavení (OV) v rozsahu pozemků p.č.748/1,
748/10, 748/11, 748/12, 748/13 a 748/14 na plochu přestavby plochy smíšené obytné - městské
(SOm). Plocha změny je v centrální části zastavěného území obce.
10. Změna Z2.10 mění stabilizované plochy výroby a skladování-výroba drobná (VD) v rozsahu
pozemků p.č.543/2 a části pozemků p.č.543/8, 548/9 na plochu přestavby plochy smíšené obytné městské (SOm). Plocha změny je v západní části zastavěného území obce.
11. Změna Z2.11 mění stabilizované plochy zemědělské-zahrady a sady (ZZ) v rozsahu pozemku
p.č.2518/1 na plochu bydlení - v rodinných domech (BR). Plocha změny je ve vazbě na jižní části
zastavěného území obce.
12. Změna Z2.12 mění stabilizovanou plochu zemědělskou-orná půda (ZO) v rozsahu pozemku
p.č.2464 na plochu zemědělskou - zahrady a sady (ZZ). Plocha změny je v centrální části
zastavěného území obce.
13. Změna Z2.13 mění stabilizovanou plochu zemědělskou-orná půda (ZO) v rozsahu pozemku
p.č.7495 (část) na plochu rekreace-rekreace individuální (RI). Plocha změny je ve vazbě na
východní části zastavěného území obce.
14. Změna Z2.14 mění stabilizované plochy zemědělské-orná půda (ZO) v rozsahu pozemků
p.č.2053/1 a 2055/1 na rozšíření plochy změn Z62 plochy bydlení - v rodinných domech (BR).
Plocha změny je ve vazbě na jihovýchodní části zastavěného území obce.
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15. Změna Z2.15 mění stabilizované plochy zemědělské-zahrady a sady (ZZ) v rozsahu pozemků
p.č.2051/2 a 2053/2 na rozšíření plochy změn Z62 plochy bydlení - v rodinných domech (BR).
Plocha změny je ve vazbě na jihovýchodní části zastavěného území obce.
16. Změna Z2.16 mění stabilizovanou plochu občanského vybavení-sport (OT) v rozsahu pozemku
p.č.2447/22 (část) na stabilizovanou plochu výroby a skladování - výroba drobná (VD). Plocha
změny je v centrální části zastavěného území obce.
17. Změna Z2.17 mění u stabilizované plochy občanského vybavení - sport (OT), v rozsahu
pozemku p.č.2453/1, podlažnost a zvýšení celkové výšky zástavby na 14m. Plocha změny je v
centrální části zastavěného území obce.
18. Změna Z2.23 mění stabilizovanou plochu občanského vybavení (OV) v rozsahu pozemku
p.č.2160/1 na plochu přestavby plochy smíšené obytné - městské (SOm) pro rekonstrukci stávající
stavby na polyfunkční objekt. Plocha změny je v centrální části zastavěného území obce.
19. Změna Z2.26 mění u plochy změny plochy výroby a skladování Z20 (VS) v rozsahu celé plochy
změny podmínky prostorového uspořádání, maximální výšku zástavby z 15 na 17m. Plocha změny je
při východním okraji zastavěného území obce.
20. Změna Z2.27 mění stabilizované plochy zemědělské-orná půda (ZO) v rozsahu pozemků
p.č.2546/75, 2546/76, 6787/ a 6787/2 na plochy změn plochy dopravní infrastruktury - záchytná
parkoviště (DP). Plocha změny je mezi stabilizovanými plochami výroby a skladování (VS) v jižní
části zastavěného území obce. Plocha bude sloužit jako odstavné parkoviště nákladních vozidel.
v k.ú. Smolín
21. Změna Z2.18 mění plochy změn Z12 plochy veřejných prostranství - místní komunikace a veřejná
prostranství (UP) v rozsahu pozemků p.č.61/1 a 61/2 na plochy změn plochy bydlení-v rodinných
domech (BR). Plocha změny je v centrální části zastavěného území obce.
22. Změna Z2.19 mění stabilizované plochy zemědělské-orná půda (ZO) v rozsahu pozemků
p.č.483/8, 624/20 a 624/21 na plochy změn plochy rekreace - rekreace individuální (RI). Plocha
změny je východně od zastavěného území obce.
23. Změna Z2.20 mění plochy změn Z01 plochy výroby a skladování-výroba drobná (VD) a plochy
zeleně-zeleň krajinná (nelesní) (NK) v rozsahu pozemků p.č.2529 a 2588 na plochy změn plochy
smíšené obytné - venkovské (SOv). Plocha je při severním okraji zastavěného území obce.
v k.ú. Nová Ves u Pohořelic
24. Změna Z2.21 mění stabilizované plochy zemědělské-orná půda (ZO) a plochu R06 plochu územní
rezervy pro možné budoucí umístění ploch výroby a skladování, v rozsahu pozemku p.č.3035, na
plochy změn plochy smíšené obytné - venkovské (SOv). Plocha je při severním okraji zastavěného
území obce.
25. Změna Z2.22 mění plochy změn Z81 plochy občanského vybavení-sport (OT) v rozsahu pozemků
p.č.53/1, 53/2 a 53/3 na plochy změn plochy bydlení - v rodinných domech (BR). Plocha změny je
při jihovýchodním okraji zastavěného území obce.
26. Změna Z2.24 mění stabilizované plochy zeleně-zeleň krajinná (nelesní) (NK) v rozsahu pozemku
p.č.441/1 v západní části na plochu změny Z85 plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě
(TI), jako plochu pro rozšíření ČOV. Plocha změny je v jižní části zastavěného území obce.
27. Změna Z2.25 mění stabilizované plochy zeleně-zeleň krajinná (nelesní) (NK) vč. původní plochy
změny Z85 (TI) v rozsahu pozemku p.č.441/1 ve východní části na plochu změny plochy výroby a
skladování (VS). Plocha změny je v jižní části zastavěného území obce.
Změnou č.2 se aktualizuje zastavěném území. Realizované části ploch změn byly převedeny na plochy
stabilizované.
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1.2. Vztah k jiným koncepcím
Předmětem této kapitoly je zejména identifikace vybraných strategických dokumentů významných z
hlediska životního prostředí majících vazbu k hodnocenému návrhu změny územního plánu.
Hodnocení souladu návrhu změny územního plánu s cíli ochrany životního prostředí je uvedeno v
relevantních dokumentech v kapitole 2.
Hodnocení vztahu návrhu Změny č. 2 územního plánu Pohořelice k jiným koncepcím – symbolika.
Koncepce obsahuje podněty, požadavky nebo záměry s konkrétně
3 Velmi silný (přímý) vztah
definovaným nárokem na změnu využití území, které vyžadují
řešení v ÚPD. Zahrnutí do platné PÚR ČR nebo ZÚR je nezbytnou
podmínkou pro realizaci koncepce.
Koncepce bez konkrétně definovaných nároků na změnu využití
2 Silný (přímý) vztah
území a jsou realizovatelné uplatněním ostatních nástrojů územního
plánování.
Koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
1 Slabý nebo nepřímý vztah
vazbou na „návrhovou“ ÚPD, je však podkladem pro odůvodnění
konkrétních návrhů.
Koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
0 Bez vztahu
vyžadují řešení v rámci ÚPD.
Strategický dokument
Národní úroveň
Politika územního rozvoje ČR (v aktuálním znění)
Strategie udržitelného rozvoje - Česká republika 2030
Strategie regionálního rozvoje ČR (2021+)
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku
2030 [akt. 2016]
Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o
perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023
Dopravní politika České republiky pro období 2014 - 2020 s výhledem do
roku 2050
Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021 - 2030
Státní politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050
Strategický rámec ČR 2030
Akční plán ČR pro zdraví a životní prostředí – NEHAP
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR,
(2015)
Politika ochrany klimatu 2017, aktualizace 2021
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví
2020
Národní program snižování emisí České republiky 2020
Plán odpadového hospodářství České republiky 2015 – 2024
Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)
Národní plán povodí Dunaje
Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016-2025
Surovinová politika ČR 2017
Politika druhotných surovin ČR 2015
Aktualizace státní energetické politiky 2016
Zásady urbánní politiky, aktualizace 2017
Politika architektury a stavební kultury (2015)

Vyjádření vztahu vůči
hodnocenému ÚP
2
1
2
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
2
1
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Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015),
aktualizace pro období 2021 - 2030
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017)
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a
environmentálního poradenství 2016-2025
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2021 – 2030 [akt. 2021]
Regionální úroveň
Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod
– CZ06Z, MŽP, aktualizace 2020
Krajská úroveň
Zásady územního rozvoje Jihomoravského 2016, úplné znění
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021
Aktualizace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, 2021+ (do roku 2030)
Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021 - 2027
Generel dopravy Jihomoravského kraje, 2006
Generel krajských silnic Jm. kraje, 2008
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, 2004
Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje, 2005; akt. 2010
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK JMK),
aktualizace 2020
Generová rozptylová studie Jihomoravského kraje 2016, Bucek 2013
Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení, 2005
Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší
Jihomoravského kraje, 2012

1
1
0
2
2
2
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
1
1

Soulad s politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) byla schválena vládou
České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Dne 15.04.2015 byla usnesením vlády
České republiky č. 276 schválena její Aktualizace č. 1. PÚR ČR, další aktualizace č. 2 a 3 byly
schváleny 2.9. 2019, aktualizace č. 4. byla schválena 12.7. 2021 (závazná od 1.9. 2021) a aktualizace
č. 5 dne 11.9. 2020, kde se stanovují pro území rozvojové oblasti a osy, koridory a plochy dopravní a
technické infrastruktury.
Dle Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 Politiky územního rozvoje ČR:
- řešené území leží v metropolitní rozvojové oblasti OB3 vymezené v Politice územního rozvoje ČR,
- 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.
Řešení návrhu Změny č. 2 územního plánu Pohořelice je v souladu s dokumentem „Politika
územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5.
(Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) byla schválena vládou České
republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Dne 15.04.2015 byla usnesením vlády České republiky č.
276 schválena její Aktualizace č. 1. PÚR ČR, další aktualizace č. 2 a 3 byly schváleny 2.9. 2019, aktualizace č.
4. byla schválena 12.7. 2021 (závazná od 1.9. 2021) a aktualizace č. 5 dne 11.9. 2020, kde se stanovují pro
území rozvojové oblasti a osy, koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury.)

Soulad s ÚPD vydanou krajem
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, (dále také ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje dne 5. 10. 2016 na jeho 29. zasedání usnesením č. 2891/16/Z29 a nabyly
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účinnosti dne 3. 11. 2016. Aktualizace č. 1 nabyla účinnosti 31.10.2020, usnesením zastupitelstva JmK
č. 2835/20/Z33, aktualizace č. 2 nabyla účinnosti 31.10.2020, usnesením zastupitelstva JmK č.
2836/20/Z33.
ZÚR JMK stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, určují priority
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a zpřesňují nebo vymezují
rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti republikového a nadmístního významu. Dále ZÚR JMK
zpřesňují plochy a koridory vymezené v Politice územního rozvoje a navrhují plochy a koridory
nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické
stability a územních rezerv a stanoví požadavky na jejich využití. ZÚR JMK rovněž definují plochy a
koridory pro veřejně prospěšné stavby.
Rozvojové oblasti a osy, centra osídlení: Město Pohořelice je součástí metropolitní rozvojové oblasti
OB3, vymezené v Politice územního rozvoje ČR, upřesněné Zásadami územního rozvoje
Jihomoravského kraje.
Specifické oblasti: Město Pohořelice není součástí specifické oblasti ani osy nadmístního významu.
ZÚR v území města Pohořelice řeší následující záměry
Dopravní koridory:
RDS24 - II/416 Hrušovany - Ledce - Pohořelice, přeložka (R-RDS24), Koridor územní rezervy pro
možné budoucí umístění dopravní infrastruktury;
DS21 - I/53 Znojmo - Pohořelice, homogenizace včetně MÚK (K-DS21), Koridor dopravní
infrastruktury – silniční doprava;
DS04 - D52 Pohořelice - Mikulov - hranice ČR / Rakousko, (K-DS04), Koridor dopravní
infrastruktury – silniční doprava.
Regionální biocentra a biokoridory:
RK JM009 - regionální biokoridor
RK JM008 - regionální biokoridor
RK JM005 - regionální biokoridor
RK JM004 - regionální biokoridor
RK 117 - regionální biokoridor
RK 111A - regionální biokoridor
RBC 342 Vrkoč - regionální biocentrum
RBC JM42 Úlehla - regionální biocentrum
RBC 1894 Smolín - regionální biocentrum
RBC 49 Hák - regionální biocentrum
RBC 48 Červené vrchy -regionální biocentrum.
Návrh Změny č. 2. územního plánu Pohořelice je v souladu s požadavky ZÚR Jihomoravského
kraje (2016) ve znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 31.10.2020, usnesením zastupitelstva
JmK č. 2835/20/Z33, aktualizace č. 2, která nabyla účinnosti 31.10.2020, usnesením zastupitelstva
JmK č. 2836/20/Z33.
Další koncepční dokumenty Jihomoravského kraje obsahují z hlediska životního prostředí obecný
rámec, ze kterého je třeba vycházet při plánování území v širších souvislostech. S obecnými cíli není
návrh územního plánu v zásadním rozporu mimo ochrany ZPF a PUPFL.

2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany
životního prostředí přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni.
Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany
životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
Hodnocení vztahu návrhu Změny č. 2 územního plánu Pohořelice k jiným koncepcím – symbolika.
Koncepce obsahuje podněty, požadavky nebo záměry s konkrétně
3 Velmi silný (přímý) vztah
definovaným nárokem na změnu využití území, které vyžadují
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2

Silný (přímý) vztah

1

Slabý nebo nepřímý vztah

0

Bez vztahu

řešení v ÚPD. Zahrnutí do platné PÚR ČR nebo ZÚR je
nezbytnou podmínkou pro realizaci koncepce.
Koncepce bez konkrétně definovaných nároků na změnu využití
území a jsou realizovatelné uplatněním ostatních nástrojů
územního plánování.
Koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
vazbou na „návrhovou“ ÚPD, je však podkladem pro odůvodnění
konkrétních návrhů.
Koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci ÚPD.

Hodnocení vztahu návrhu Změny č. 2 územního plánu Pohořelice k jiným koncepcím.
Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizací
Cíl/priorita
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Bránit upadání venkovské
krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné
území a zajistit ochranu nezastavěného území zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit.
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny.
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v
území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (2021)
Cíl/priorita
Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně propojených
biologicky funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším negativním vlivům, udržet a
zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny, zajistit udržitelní využívání krajiny jako celku
především omezením zástavby krajiny, zachováním jejich prostupnosti a omezením další
fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně,
zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES.
Obnovit přirozené hydro-ekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat a
přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám, zajistit udržitelné využívání vodního
bohatství jako celku, zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních
ekosystémů obnovením volné prostupnosti vodního prostředí a omezit jeho další fragmentaci.
Zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního zdroje.
Zajistit vyšší kvalitu života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do
struktury sídel.
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Státní politika životního prostředí ČR 2030
Cíl/priorita

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů




Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu;
Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí;
Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí

3

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší




Snižování emisí skleníkových plynů,
Snížení úrovně znečištění ovzduší;
Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie

1

Ochrana přírody a krajiny




Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny;
Zachování přírodních a krajinných hodnot;
Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 -2025
Cíl/priorita
Priorita 1 – Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů
Cíl 1.1: Společnost uznávající hodnotu přírody
Cíl 1.2: Veřejná správa
Cíl 1.3: Soukromý sektor
Cíl 1.4: Cestovní ruch
Cíl 1.5: Ekonomické nástroje a finanční podpora
Priorita 2 – Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů
Cíl 2.1: Genetická rozmanitost
Cíl 2.2: Druhy
Cíl 2.3: Invazní nepůvodní druhy (IAS)
Cíl 2.4: Přírodní stanoviště
Cíl 2.5: Krajina
Cíl 2.6: Sídla
Priorita 3 – Šetrné využívání přírodních zdrojů
Cíl 3.1: Zemědělská krajina
Cíl 3.2: Lesní ekosystémy
Cíl 3.3: Vodní ekosystémy
Cíl 3.4: Půda a nerostné bohatství
Cíl 3.5: Zachování a obnova ekosystémů
Cíl 3.6: Udržitelné využívání genetických zdrojů.
Priorita 4 – Strategické plánování a politika
Cíl 4.1: Zajištění aktuálních a relevantních informací
Cíl 4.2: Ekosystémové služby
Cíl 4.3: Mezinárodní spolupráce
Zásady urbánní politiky, aktualizace 2017
Cíl/priorita
Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst
1 Dokumenty a nástroje strategického rozvoje měst
2 Koordinace nástrojů a přístupů k rozvoji měst
3 Integrovaný přístup k řízení rozvoje území
4 Informační a metodická pomoc při rozvoji měst
Polycentrický rozvoj sídelní soustavy
1 Zaměření podpory a realizace polycentrického rozvoje
2 Vyvážený a polycentrický rozvoj soustavy osídlení
Podpora rozvoje měst jako pólů rozvoje v území
1 Ekonomická, sociální a demografická oblast
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2 Doprava a technická infrastruktura
3 Veřejný prostor
4 Veřejné služby a bydlení
5 Veřejná správa
Péče o městské životní prostředí
1 Zdravé životní prostředí
2 Změna klimatu
3 Udržitelné využívání přírodních zdrojů
4 Péče o přírodu a krajinu
6 Environmentální vzdělávání a informovanost veřejnosti
Státní energetická koncepce České republiky (2015)
Cíl/priorita
Vyvážený energetický mix
Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech
dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výkonové bilance
soustavy s dostatkem rezerv. Udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem
energie.
Úspory a energetická účinnost
Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i v domácnostech.
Infrastruktura a mezinárodní spolupráce
Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní
spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné
a akceschopné společné energetické politiky EU.
Výzkum, vývoj a inovace
Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a
podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence
v oblasti energetiky.
Energetická bezpečnost
Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné
dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické
infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.
Strategický rámec České republiky 2030
Cíl/priorita
1. Lidé a společnost
1.5 Zdraví
2. Hospodářský model
2.3 Hospodaření se zdroji
2.4 Infrastruktura
3. Odolné ekosystémy
3.1 Krajina a ekosystémové služby
3.2 Biologická rozmanitost
3.3 Voda v krajině
3.4 Péče o půdu
4. Obce a regiony
4.1 Suburbanizace a rostoucí prostorová mobility
4.2 Regionální nerovnosti
4.4 Kompetence a kvalita územní veřejné zprávy pro udržitelný rozvoj sídel
4.5 Adaptace sídel na změnu klimatu
5. Globální rozvoj
6. Dobré vládnutí
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021 +
Cíl/priorita
1. Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území adaptovaná na ekonomický,
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prostorový a populační růst
2. Aglomerace využívající svůj růstový potenciál a plnící úlohu významných krajských
hospodářských, kulturních a akademických center
3. Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno dostupná centra kultury,
zaměstnanosti a obslužnosti příslušných funkčních regionů, jejich venkovské zázemí je na
regionální centra dobře dopravně napojeno, disponuje dostatečnou sítí služeb a jsou v něm
uplatňována inovativní řešení
4. Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované regiony, přizpůsobené a flexibilně
reagující na potřeby trhu
5. Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích
6. Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální politiky
Plán hlavních povodí České republiky 2007 – 2027
Cíl/priorita
Ochrana vod jako složky životního prostředí - chránit povrchové a podzemní vody, umožnit
udržitelné a vyvážené užívání vodních zdrojů, udržení a systematické zvyšování biologické
rozmanitosti původních druhů
Ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.
Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR (2000)
Cíl/priorita
Pro efektivní ochranu před povodněmi vycházet z kombinace opatření v krajině, která zvyšují
přirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technických opatření k ovlivnění
povodňových průtoků.
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015),
aktualizace pro období 2021 – 2030
Cíl/priorita
Cílem strategie je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co největší
míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál
pro příští generace. Adaptační strategie ČR:
- uceleně prezentuje pozorovanou změnu klimatu, projekce dalšího vývoje a předpokládané
dopady
- identifikuje prioritní oblasti hospodářství, veřejné správy a životního prostředí ve vztahu k
předpokládaným dopadům změny klimatu (dále též „sektory“) a určuje prioritní oblasti
realizace,
- definuje vhodná adaptační opatření v návaznosti na předpokládané projevy změny klimatu,
- identifikuje překážky bránící realizaci adaptačních opatření v potřebné míře a s
požadovaným efektem a navrhuje způsoby jejich odstranění,
- definuje cílený výzkum a analytické potřeby,
- identifikuje možné zdroje finančních prostředků.
Sektor lesního hospodářství - Možnosti lesního hospodářství při adaptaci na změnu klimatu
spočívají v diferenciaci forem hospodaření dle stanoviště a v příklonu k přírodě bližším
formám hospodaření. Změny druhové a prostorové skladby směřují ke zvýšení stability a
odolnosti lesních porostů.
Sektor zemědělství - Mezi základní podmínky úspěšné adaptace patří flexibilní a šetrné
využívání území, zavádění nových technologií stejně jako diverzifikace zemědělství. V
krajině se jedná o adaptačně-preventivní opatření s kombinovaným účinkem zejména na
kvalitu půdy, vody (s důrazem na zadržování vody v krajině) a agrobiodiverzity. Klíčovou
podmínkou je udržitelné využívání půdy. Řešení by měla být založena zejména na těchto
principech udržitelného hospodaření: vhodné prostorové uspořádání zemědělské půdy,
půdoochranná a protierozní opatření, zlepšování půdní struktury, zvyšování podílu organické
hmoty v půdě, šlechtění a využívání odrůd a plemen odolných ke změněným klimatickým
podmínkám.
Sektor vodní režim v krajině a vodní hospodářství - Podpořit integrované plánování v oblasti
vod a zahrnout vlivy a dopady ostatních sektorů hospodářství např. cestovního ruchu,
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energetiky, zemědělství, lesnictví, zdravotnictví, průmyslu, rozvoje území a dalších z
hlediska prognóz požadavků na vodní zdroje podle různých scénářů klimatické změny a
vývoje společnosti.
Optimalizovat vodní režim v krajině komplexním a integrovaným způsobem, tzn.
plánovanou podporou opatření na vodních tocích a v nivách (revitalizací vodních toků a niv,
realizací protipovodňových opatření pokud možno přírodě blízkého charakteru – obnova
přirozených rozlivů, výstavba poldrů a protipovodňových hrází odsazených od vodních toků
apod.) v součinnosti s opatřeními v ploše povodí (opatření ke zpomalení povrchového odtoku
vody, protierozní opatření, podpora vsakování srážkových vod apod.).
Využívat systém hodnocení výhledové vodní bilance v rámci šestiletých cyklů plánů povodí,
aby umožnil posuzovat vývoj vodní bilance v její prostorové a časové proměnlivosti na
území ČR (hydrologické i vodohospodářské) a racionální rozhodování státní správy při
povolování odběrů a vypouštění.
Koncepčně a legislativně řešit zvládání dlouhodobého nedostatku vody, a tím předcházet
eskalaci mimořádných událostí vyvolaných těmito extrémními meteorologickými jevy.
Optimalizovat a zajistit funkce vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací) v
případě extrémních hydrologických situací (sucho, povodně, zhoršená kvalita vody) a v
případě dlouhodobých změn v hydrologickém cyklu. Provést revizi a aktualizaci vymezení
oblastí ochrany vod ve smyslu vodního zákona (ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněných oblastí přirozené akumulace vod, zranitelných oblastí, citlivých oblastí, a
dalších).
Podpořit účinnými nástroji (legislativními, finančními, regulačními) vsakování dešťových
srážek a systémy zachycování a opětovného využívání dešťových srážek ze zpevněných
ploch v urbanizovaných územích s cílem zvýšit retenci vody v krajině a posílit vodní zdroje.
Zvážit možnosti alternativních způsobů hospodaření s vodními zdroji např. formou řízené
umělé infiltrace.
Upravit systém povolování vypouštění odpadních vod tak, aby kladl maximální důraz na
aplikaci BAT (best available technology).
Snižovat spotřebu kvalitní pitné vody pro účely, k nimž není tak vysoká kvalita nezbytná
(např. splachování toalet, praní, zavlažování zahrad apod.), a podporovat znovuvyužití
částečně čištěných odpadních vod (grey water).
Více zohlednit problematiku přístupu ke správě menších vodních toků a hospodaření v jejich
povodích, jelikož se jedná o klíčové lokality z hlediska dopadů zvýšené variability klimatu na
regionální úrovni (četný výskyt přívalových povodní, atd.).
Revidovat seznam lokalit v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod připravit a provést revizi s cílem posoudit stávající seznam lokalit v generelu a vytipovat
další plochy lokalit vhodných pro vybudování vodních nádrží, ve smyslu posouzení
zabezpečenosti funkce uvažovaných vodních nádrží v podmínkách klimatické změny a
předpokládaných nároků na vodu (především k pokrytí potřeb obyvatelstva a energetiky).
Sektor urbanizovaná krajina - Zajistit udržitelné hospodaření s vodou (zasakování či
využívání srážkových vod, úsporná opatření) a funkčně propojené systémy ploch s
převažujícími přírodními složkami tvořící systém sídelní zeleně. Důležitou roli přitom budou
hrát vodní a vegetační plochy a prvky.
Podporovat celkové zvyšování připravenosti urbanizovaných území na projevy změn klimatu
přechodem k pasivním a blízkým standardům novostaveb a důkladnou renovaci stávajících
budov minimálně v souladu se scénářem č. 3 Strategie renovace budov NAPEE. Podpořit
stavebně technickou adaptaci budov skrze legislativní standardy a normy.
Sektor biodiverzita a ekosystémové služby - Zachovat a zlepšit přirozenou rezistenci a
rezilienci přírodních i člověkem ovlivněných částí krajiny, a tím zachovat jejich schopnost
poskytovat základní ekologické funkce nezbytné pro poskytování ekosystémových služeb.
Zajistit důkladné a provázané plánování využití území s dlouhodobým výhledem (územní
plánování, komplexní pozemkové úpravy, krajinné plánování, lesní hospodářské plány a
osnovy apod.) beroucí ohledy na ochranu biodiverzity a zajištění klíčových ekosystémových
služeb vč. zadržování vody v krajině.

1

2
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Zvýšit kapacitu ekosystémů vázat uhlík jak omezením nevhodných přeměn biotopů a
ekosystémů, tak zachováním a obnovou přírodních biotopů s vysokým obsahem uhlíku,
zejm. vodních a mokřadních ekosystémů.
Investovat do obnovy a zlepšení propojenosti ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých
ploch a prvků přispívajících k adaptaci na dopady změny klimatu.
Uchovat nebo zlepšit stav biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb prostřednictvím
odpovídající péče s primárním zaměřením na zlepšení stavu populací vzácných druhů
organismů a na biotopy a ekosystémy nejvíce ohrožené změnou klimatu, resp. vytvoření
podmínek pro jejich rozšíření na jiné nebo nové vhodné stanoviště.
Sektor průmysl a energetika - Adaptační opatření v sektoru průmyslu a energetiky se týkají
zejména zajištění fungování kritické infrastruktury, jejíž výpadek by měl dopad na koncové
spotřebitele a na chráněné zájmy státu. Významným je zajištění bezpečnosti průmyslových
zařízení.
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR
Cíl/priorita
 Dosažení imisních limitů na celém území ČR do roku 2020 a současně udržování a
zlepšování kvality ovzduší tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících látek
pod hodnotami imisních limitů.
 Dodržení k roku 2020 národních emisních stropů stanovených scénářem NPSEWaM.



Postupné vytváření podmínek pro splnění národních závazků snížení emisí k roku
2025 a 2030.
Dobudování kapacit systému posuzování kvality ovzduší (technická a znalostní
základna, lidské zdroje).

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví 21
Cíl/priorita
 Zajištění komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj


Ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý život a snížení výskytu nemocí i úrazů a
omezení strádání, které lidem přinášejí

0

0
0
0
0

1
0

3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního
rozvoje nebo územně plánovací dokumentace
3.1. Informace o současném stavu životního prostředí
3.1.1. Přírodní podmínky
3.1.1.1. Geologické podmínky
Geologické podloží budují převážně neogenní sedimenty karpatské předhlubně, vápnité jíly (tégly),
místy s polohami písků. Mimo nivu Jihlavy jsou rozsáhlé akumulace pleistocenních fluviálních štěrků
a písků říčních teras rissu a mladšího štěrkopískového pokryvu. Na nich v západní části území
spočívají rozsáhlé sprašové pokryvy. Širokou nivu řeky Jihlavy a menších vodních toků vyplňují
akumulace holocenních fluviálních sedimentů, v menších údolích a depresích jsou akumulace
deluviofluviálních smíšených holocenních sedimentů.
Nerostné suroviny
V k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic nejsou vyhodnocena žádná ložiska
nerostných surovin.
K.ú. Smolín
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Výhradní ložisko surovin:
ID 3010900 Hrušovany u Brna, štěrkopísky, těžba současná povrchová,
ID 3262400 Smolín-Žabčice, živec (štěrkopísek – živec), dosud netěženo.
Chráněné ložiskové území (CHLÚ):
ID 01090101 Smolín, živcové suroviny – štěrkopísky,
ID 01090102 Žabčice, živcové suroviny – štěrkopísky,
ID 26240000 Smolín, živcové suroviny – štěrkopísky.
Dobývací prostory (DP):
ev.č. 7 1083 DP Žabčice, stanovený pro organizaci České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem Praha 9 Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 190 00, IČ: 275 84 534,
ev.č. 7 1188 DP Smolín, stanovený pro organizaci Pískovny Morava spol. s r.o., Němčičky 94,
Němčičky, PSČ 664 66, IČ: 260 41 782.
Schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů:
ID 9360000 Medlov-Smolín, živcové suroviny.
Ložiska nevyhrazených nerostů – štěrkopísků:
ID 3255700 Medlov- Smolín, štěrkopísky, dosud netěženo,
ID 3262401 Smolín-Žabčice, štěrkopísky, dosud netěženo,
ID 5235800 Pohořelice-Smolín 3, štěrkopísky, těžba současná povrchová,
ID 3255800 Žabčice-Přibice, štěrkopísky, dosud netěženo.
Schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů:
ID 9324200 Vranovice, štěrkopísky, dosud netěženo.
Sesuvné území
V řešeném území se sesuvná území nevyskytují.

3.1.1.2. Geomorfologické podmínky
Podle regionálního členění reliéfu ČR (Demek J., Mackovčin P. eds. a kol., 2006) území řešené
Změnou č. 2 ÚP Pohořelice náleží ke geomorfologickému celku Dyjsko – svratecký úval.
Podrobnější regionálně geomorfologické členění:
Celek
Podcelek
Okrsek
------------------------------------------------------------------------------------VIIIA - 1 Dyjsko – svratecký úval
VIIIA – 1B Drnholecká pahorkatina
VIIIA – 1B – 2 Olbramovická pahorkatina
VIIIA – 1C Dyjsko – svratecká niva
VIIIA – 1E Rajhradská pahorkatina
VIIIA – 1E – 3 Ivaňská plošina
Olbramovická pahorkatina – nížinná pahorkatina se sklonem k jihovýchodu, budovaná neogenními a
čtvrtohorními sedimenty, jihovýchodní okraj lemují akumulační říční terasy Jihlavy a Dyje.
Dyjsko – svratecká niva – je akumulační rovina podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje, je tvořená
kvartérními usazeninami. Jsou zde mrtvá ramena, ostrůvky vátých písků.
Ivaňská plošina – plošina sklánějící se k jihovýchodu, tvořená terasami Jihlavy a Svratky.

3.1.1.3. Klima
Podle mapy Klimatické oblasti ČSR 1:500 000 (Quitt E., 1975) náleží řešené území do teplé
klimatické oblasti T4.
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Klimatická oblast T4 má velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi
krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky.

3.1.1.4. Půdní pokryv
Výskyt půdních typů je vázán na mateřskou horninu a pokryv zvětralin. Výskyt půd je zároveň značně
ovlivněn reliéfem a hydrickým režimem. V území se v nivách vodních toků vyskytují fluvizem
modální, fluvizem glejová a fluvizem glejová karbonátová, místy glej fluvický. Na okrajích niv místy
čenice modální, černice fluvická, černice fluvická karbonátová. V mělkých údolích a depresích se
vyskytuje černozem černická. Ve východní části území převažují regozemě arenické, doplňují
kambizemě arenické a pelické, pelozemě karbonátové, černozemě modální. V západní části převažují
černozemě modální, doplňují je černozemě luvické, černozemě arenické, kambizemě arenické.

3.2. Současný stav složek životního prostředí
3.2.1. Ovzduší
Kvalita ovzduší je ovlivňována zejména průmyslovou a zemědělskou výrobou, provozem na
komunikacích a způsobem vytápění. Předpisem, který stanoví podmínky ochrany ovzduší je zákon č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Sledované ukazatele kvality ovzduší z hlediska veřejného zdraví:

Základní - SO2, NOx (NO, NO2), prašný aerosol (PM10, PM2,5), CO, O3, vybrané kovy v PM10
(As, Cd, Ni, Pb, Cr, Mn)
Výběrové - fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenz(a)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren,
floren, coroner, suma PAU a TEQ benzo(a)pyrenu
Zdrojem PAU je vždy doprava, průmysl a lokální topeniště. PAU jsou vázány na suspendované částice
(PM). Jde o látky s bezprahovým účinkem na zdraví.
Jako indikátor zátěže ovzduší PAU je brán benzo(a)pyren (BaP).
Těkavé organické uhlovodíky (VOC) - benzen, toluen, etylbenzen, xyleny.
Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší v příloze č.1 a to zvlášť pro ochranu zdraví a zvlášť pro ochranu vegetace a
ekosystémů.
Stávající a přípustná úroveň znečištění
Je stanoven imisní limit pro suspendované částice PM2,5 pro ochranu zdraví, který vychází ze směrnice
2008/50/ES. Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí v zónách a aglomeracích, jejichž
seznam je nově uveden v příloze č. 3 zákona.
Znečišťující látka Imisní limit
Oxid dusičitý
Benzen
Částice PM10 – M36
Částice PM10 – RP
Částice PM2,5 – RP
Olovo
Oxid siřičitý
Arsen
Kadmium
Nikl

40 µg.m-3
5 µg.m-3
50 µg.m-3
40 µg.m-3
25 µg.m-3
0,5 µg.m-3
20 µg.m-3
6 ng.m-3
5 ng.m-3
20 ng.m-3

Maximální povolený
počet překročení
0
0
35
0
0
0
-

Nejvyšší
Doba
hodnoty v území
průměrování
1 kalendářní rok
14,9
1 kalendářní rok
1,0
24. hod. průměr
40,9
1 kalendářní rok
22,5
1 kalendářní rok
17,0
1 kalendářní rok
0,055
1 kalendářní rok
3,4
1 kalendářní rok
1,0
1 kalendářní rok
0,2
1 kalendářní rok
0,9
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Benzo(a)pyren
Oxidy dusíku

1 ng.m-3
30 µg.m-3

-

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

0,9
26,5

Z uvedené tabulky vyplývá, že znečištění ovzduší je ve všech parametrech pod stanovenými limity.
Mírně zvýšené hodnoty znečištění ovzduší jsou především v zástavbě sídel a podél komunikací. Zde
ze sledovaných parametrů vykazují vyšší hodnoty - částice PM10-M36, částice PM2,5 – RP,
benzo(a)pyren.
5-leté průměrné hodnoty ovzduší (síť 1km, 2016 - 2020), zdroj portal.chmi.cz
Oxid siřičitý, limit 20 µg.m-3

Částice PM10, limit 40 µg.m-3

Benzo(a)pyren, limit 1 ng.m-3

Částice PM2,5 , limit 25 µg.m-3 Částice PM10 – M36, limit 50 µg.m-3

Oxid dusičitý, limit 40 µg.m-3

Benzen, limit 5 µg.m-3

Olovo (údaj v ng.m-3), limit 0,5 µg.m-3 Nikl, limit 20 ng.m-3
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Kadmium, limit 5 ng.m-3

Arsen, limit 6 ng.m-3

Oxidy dusíku, limit 30 µg.m-3

Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh
posuzovaného záměru, se stávající zátěží oxidem siřičitým SO2, tuhými látkami frakce PM10 a
benzo(a)pyrenem.
Hlavními zdroji znečištění ovzduší je doprava (primární emise, resuspenze, otěry, koroze) a průmysl.
Přispívají i malé zdroje (emise ze spalování fosilních a jiných paliv, zemního plynu, vznětových
motorů atd.).
Větší výskyt znečišťujících látek pochází výroby a z dopravy s intenzivním provozem.
Pro šíření znečišťujících látek jsou podstatné zejména dva meteorologické parametry – směr a rychlost
větru a vertikální teplotní zvrstvení atmosféry. Rozptyl znečišťujících látek souvisí s teplotním
zvrstvením, protože čím labilnější je zvrstvení, tím větší turbulence a lepší rozptyl znečišťujících látek
a naopak. Vzhledem k poloze sídla a charakteru aktivního povrchu v řešeném území lze předpokládat
vytváření lokálních a regionálních inverzí a tím zvýšení akumulace škodlivých látek v ovzduší.
Obec je zásobena elektrickou energií a plynem, čímž je vytvořen předpoklad pro využívání medií bez
negativních dopadů na ovzduší.
Území je z části ohrožováno prašností z větrné eroze. Část ZPF je hodnocena jako půdy ohrožené a
půdy nejohroženější. Větrná eroze půd zvyšuje podíl prachových částic v ovzduší.

Hluk
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienické limity včetně limitů
pro chráněné venkovní prostory stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve
smyslu novely). Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou
využívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů
a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
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bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Rekreace zahrnuje i využívání pozemku na základě
vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím, nájmem resp.
podnájmem bytového či rodinného domu nebo bytu v nich.
V chráněných vnitřních prostorech staveb by mělo být dosaženo max. intenzity hluku 40 dB ve dne,
resp. 30 dB v noci.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chráněném venkovním prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb jsou (v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů) následující:
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době
podle přílohy č. 3 k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě
hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a
hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.
Na území města Pohořelice vykazují větší zdroje hluku ve venkovním prostředí komunikace, které by
mohly být zdroji vedoucími k nadměrnému obtěžování obyvatelstva hlukem.

3.2.2. Půda
Ukazatelem kvality a úrodnosti půdy jsou třídy ochrany zemědělské půd. Tyto jednotky vycházející
z klasifikace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), kdy kód BPEJ vyjadřuje mimo
jiné také stupeň třídy ochrany zemědělské půdy (I.-V., kdy nejkvalitnější půdy jsou v I. třídě ochrany).
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro event. výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfní, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde
o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
V řešeném území se nachází zemědělská půda těchto hlavních půdních jednotek:
HPJ 01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy
středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem
HPJ 04 - Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 cm)
uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně propustné půdy s
výsušným režimem
HPJ 05 - Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě
modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, středně
těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním období
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HPJ 47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k
dočasnému zamokření
HPJ 58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění
příznivé
HPJ 60 - Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách,
spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně
vlhčí.
Zastoupené typy BPEJ dotčené změnou č. 2 :
BPEJ
Třída ochrany
ZPF
0.01.00
I.
0.04.01
IV.
0.05.01
I.

BPEJ
0.40.77
0.58.00
0.60.00

Třída ochrany
ZPF
V.
II.
I.

3.2.3. Voda
Povrchová voda - vodní toky a nádrže
Z hydrologického hlediska spadá řešené území do povodí řeky Jihlavy (4-16-04) a protékají jím vodní
toky Jihlava, Šumický potok, Mlánský náhon a Hornoleský náhon. V řešeném území se nachází i větší
vodní nádrže – Starý rybník (130 ha) a Vrkoč (156 ha) , sloužící k rybochovným účelům.
Řeka Jihlava má stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny.
Podle regionalizace povrchových vod (V. Vlček 1971) území patří do oblasti nejméně vodné se
specifickým odtokem 0 - 3 l.s-1.km-2, nejvodnějšími měsíci je únor a březen, retenční schopnost je
malá, odtok je během roku je silně rozkolísaný, koeficient odtoku je velmi nízký.
Podle § 35 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale
vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na
vody lososovité a kaprové, stanoví vláda nařízením.
Vláda ČR stanovila nařízením č. 71/2003 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), způsob zjišťování a
hodnocení stavu povrchových vod s ohledem na vhodnost pro život a reprodukci ryb a vodních
živočichů. Řešené území je zařazeno do povodí kaprovitých ryb.
Vyhlášené záplavové území
V k.ú. je vyhlášeno záplavové území významného vodního toku Jihlavy v km 0,000-54,538, stanovil
KÚ JMK, odbor ŽP dne 4.12.2013 ( č.j. JMK 42224/2013) a to včetně aktivní zóny .
Toto záplavové území nezasahuje do navržených ploch změny č.2. Územní plán vymezuje

následující opatření pro ochranu území před velkými vodami:







podél koryta vodních toků a vodních ploch je nutné zachovat volné nezastavěné a neoplocené
plochy o šíři min. 6 m u významných vodních toků 8m od břehové hrany na obě strany (tzv.
potoční koridor) - pro průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a
údržby vodního toku;
v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného
území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno řešit kombinovaným
systémem přirozené/umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým
drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř.
následné využití vody pro zálivku v době přísušku).
Zajistit koordinaci případných změn v krajině tak, aby funkčnost protipovodňových opatření
zůstala zachována.
Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení odtoku dešťových vod ze zastavěných a
zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li možná) nebo retence.

Citlivé a zranitelné oblasti
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Citlivé oblasti (dle § 32 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách) jsou vodní útvary povrchových vod,
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin k
nežádoucímu stavu jakosti vod,
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace
dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l,
c) nebo u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních
vod.
Podle § 10 odst.1 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou všechny povrchové
vody na území ČR vymezeny jako citlivé oblast.
Zranitelné oblasti (dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách) jsou území, kde se vyskytují:
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Tyto oblasti jsou vyhlašovány většinou na 4 roky, v současné době jsou specifikována v nařízením
vlády č.262/2012 Sb. Řešené území spadá do takto vyhlášeného území.
Podzemní voda
Podzemními vodami se v souladu s definicí v Rámcové směrnici rozumějí vody vyskytující se pod
zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami, ve kterém se voda pohybuje
účinkem gravitačních sil. Tuto povahu neztrácejí, protékají-li přechodně drenážemi. Vody ve
studních, vrtech apod. jsou vodami podzemními do doby, než vniknou do zařízení určeného k jejich
odběru.
Z hlediska zařazení do vodních útvarů podzemních vod, území spadá do Dyjsko- svratecký úval (ID
22410).

Přírodní charakteristiky vodních útvarů:
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod
Název
Plocha (km2)
Typ zvodnění
Geologická jednotka
Litologie
Typ hladiny
Typ propustnosti
Transmisivita (m2.s-1)
Typ mineralizace (g.l -1)
Chemický typ

22410
Dyjsko- svratecký úval
1460,8 km2
Souvislé
Terciérní a křídové sedimenty pánví
Štěrkopísek
Volná
Průlinová
Střední 1.10 -4 - 1.10 -3
0,3 -1
Ca-Mg- HCO3

Podle regionalizace mělkých podzemních vod (H. Kříž 1971) náleží území do oblasti s celoročním
doplňováním zásob, nejvyšší průměrné měsíční stavy hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů
jsou v březnu a dubnu, nejnižší v září až listopadu, průměrný specifický odtok je menší než 0,30 l.s1
.km-2.
CHOPAV - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Jedná se oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, a
vyhlašuje je vláda svým nařízením. Takto stanovená území nezasahují do řešeného území.
Investice do půdy
V katastrálním území Pohořelice byly realizovány plochy meliorací – plošné odvodnění, jejich
zákres je v grafické části UP. Tyto plochy nezasahují do návrhových ploch.
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Ochranná pásma
V souladu s Vodním zákonem mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud je
to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících
s korytem vodního toku, a to:
 u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry,
 u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.
Zásobování vodou
Návrh územního plánu Pohořelice přebírá záměr obsažený v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje na vybudování výtlaku z JÚ Cvrčovice přímo do VDJ Smolín. Výtlak je veden
po západní hranici k.ú. Smolín.
Město Pohořelice je zásobeno vodou z veřejného vodovodu, jehož provozovatelem je VaK Břeclav
a.s. Pro zajištění dodávky pitné vody je využívám skupinový vodovod (SV) Pohořelice, jehož hlavním
zdrojem je jímací území Cvrčovice o celkové vydatnosti 30 l/s.
V k.ú. Nová Ves u Pohořelic je situováno jímací území Nová Ves o celkové vydatnosti 35 l/s, které
slouží jako jeden ze druhů SV Hustopeče.
Obě jímací území mají vyhlášena ochranná pásma I. a II. stupně .
Protože se díky zkapacitnění ÚV Zaječí uvolnily vodní zdroje Nová Ves, lze je využít pro zásobování
Pohořelic. ÚP Pohořelice navrhuje vybudování nového výtlačného řadu z ÚV Nová Ves, který bude
napojený na vodovodní systém Pohořelic ve dvou místech: v západní části Pohořelic a dále ve
vodojemu Smolín.
Místní části Pohořelic Velký Dvůr a Nová Ves budou nadále zásobovány vodovodem z jímacího
území Nová Ves - stabilizovaný stav.
Zastavitelné plochy vymezené územním plánem Pohořelice budou napojeny na vodovodní síť pro
veřejnou potřebu. Nové vodovodní řady budou sloužit jako zdroj požární vody a budou dimenzovány
pro tyto účely dle aktuálně platných předpisů. Na vodovodních řadech budou osazeny požární
hydranty, jejich poloha bude upřesněna v navazujícím řízení.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Na k.ú. Pohořelice jsou vyhlášené ochranná pásma vodních zdrojů (I. a II. stupně), podzemní zdroj a
trubní studny (Vod 1743/02/231/2Bi. OkÚ Břeclav, OŽP ze dne 1.7.2002). Vodní zdroje se nacházejí
v jižní části k.ú. poblíž Starého rybníku .
Další vyhlášené ochranná pásma vodních zdrojů (I. a II. stupně) se nachází severně nad Cvrčovicemi.
Jde o soustavu několika podzemní vrtů (Vod/1079/00/231/2/Bi, OkÚ Břeclav, OŽP ze dne 1.7.2002).
Navržené plochy v rámci změny č. 2 do takto vyhlášených území nezasahují.
Likvidace odpadních vod
Kanalizační síť města Pohořelic (do které jsou čerpány odpadní vody (OV) ze Cvrčovic a Smolína) je
řešena převážně jako oddílná. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody do vodotečí (Jihlava, Mlýnský
náhon, Smolínský potoka, Šumický potok). Splašková kanalizace je vedena na městskou ČOV,
původně byla projektována pro 6400 EO, v roce 2002 byla intenzifikována na 9900 EO. S ohledem na
množství navržených ploch pro bydlení a zejména pro výroku a skladování vymezuje uzemní plán
zastavitelnou plochu pro rozšíření ČOV.
Koncepce odkanalizování Smolína a Pohořelic na ČOV Pohořelice je stabilizována i do budoucna. Pro
rozšíření ČOV Pohořelice vymezuje územní plán plochu Z86. V zastavitelných plochách je uvažováno
prodloužení oddílné kanalizační sítě. V plochách, kde ÚP ukládá povinnost pořízení územní studie,
bude poloha kanalizací upřesněna těmito studiemi.
Odkanalizování městské části Nová Ves na ČOV Nová Ves zůstává zachováno. Navrhuje se
intenzifikace ČOV Nová Ves a pro případ budoucí potřeby i plocha Z85 pro její rozšíření.
V zastavitelných plochách je uvažováno prodloužení oddílné kanalizační sítě.
Srážkové vody budou likvidovány vsakem na pozemku majitele nemovitosti. Srážkové vody z
komunikací a veřejných ploch budou odváděny s využitím přírodní i umělé retence stokami či
otevřenými mělkými příkopy do vodních toků. Před zaústěním do vodoteče budou po vyhodnocení
možného znečištění na stokách osazeny lapače štěrku, ropných látek a vybudovány usazovací nádrže.
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3.2.4. Příroda a krajina
Zájmy v území dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů:
Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území se v řešeném území nevyskytují.
NATURA 2000
EVL CZ0624103 Mušovský luh (celkem 557,5 ha)
EVL CZ0623027 Šumické rybníky (celkem 49,1 ha)
Obecná ochrana přírody
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.
Na řešeném území Změnou č. 2 ÚP Pohořelice se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných
krajinných prvků vodní toky, údolní nivy, rybníky, lesy.
V souladu se zákonem lze konstatovat, že významné krajinné prvky musí být chráněny před
poškozováním a ničením. Lze je využívat pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich
ekostabilizující funkce. Veškeré zásahy a změny ve VKP je nutno projednat s příslušným orgánem
ochrany přírody.
Registrované významné krajinné prvky
Registrované VKP se v řešeném území nenacházejí.
Památné stromy
V řešeném území jsou vyhlášeny:
Tři duby na Studýnkách – skupina 3 stromů,
Novoveská lípa.
Přírodní parky
Do řešeného území nezasahuje území přírodního parku.
Průchodnost krajiny pro velké savce
Ve východní části území ve směru od severu k jihu prochází biotop zvláště chráněných druhů velkých
savců.
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Legenda

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Ekologická stabilita krajiny
Stanovení míry ekologické stability
Míra ekologicky se vyjádří prostřednictvím koeficientu ekologické stability (KES), což je podíl ploch
s vyšším stupněm ekologické stability ku plochám ekologicky méně stabilním.
Podle podkladů ČSÚ 2020 je hodnota koeficientu ekologické stability v řešeném území
vypočtena na 0,38.
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl ekologicky příznivých ploch a ploch, které zatěžují životní prostředí.
(chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + TTP + pastviny + les + vodní plocha)/(orná půda +
zastavěné plochy + ostatní plochy)
V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních
porostů, pastvin, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné půdy,
zastavěných ploch a ostatních ploch.
Pozn.: Jedná se o metodiku, kterou KES počítá ČSÚ.
Interpretace indikátoru:
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Čím vyšší je hodnota KES, tím vyšší ekostabilizační potenciál území vykazuje. Ani vysoká hodnota
KES však vysokou stabilitu území nezaručuje – indikuje pouze vhodné podmínky pro její vytvoření.
Hodnoty KES bývají klasifikovány takto:


KES<0,10: území s maximální m narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce
musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickým i zásahy



0,10< KES<0,30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy



0,30< KES<1,00: území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje
vysoké vklady dodatkové energie



1,00< KES< 3,00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s
dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů



KES>3,00: přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních
struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem

Koeficient ekologické stability 0,38 (0,30< KES<1,00) značí území intenzívně využívané, zde
zejména intenzivním zemědělstvím, zastavěností ploch a okrajově i těžební činností, s oslabením
autoregulačních pochodů v ekosystémech, které způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a
vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.
Regionální a nadregionální ÚSES
Hlavní výchozí dokumentací pro řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) v územním
plánu jsou Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (2016, v platném znění), obsahující
nadregionální a regionální úrovně ÚSES a ÚAP ORP Pohořelice, 5. úplná aktualizace 2020, obsahující
ÚSES nadregionální a regionální a lokální úrovně .
Skladebné části ÚSES nadregionální úrovně se v řešeném nenacházejí.
Regionální úroveň ÚSES je v řešeném území zastoupena následujícími skladebnými částmi:
- regionální biocentrum RBC 48 Červené vrchy, které v k.ú. Smolín do řešeného území zasahuje
pouze svým jižním okrajem. Většina plochy biocentra je v sousedním k.ú. Medlov. Plocha
reprezentuje mezofilní lesní ekosystémy.
- regionální biocentrum RBC 49 Hák, které se celou svou plochou nachází v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou a pouze velmi okrajově zasahuje do k.ú. Přibice. Plocha zahrnuje nivní, vodní a lesní cílová
společenstva lužního charakteru.
- regionální biocentrum RBC 1894 Smolín, které svou cca 1/2 zasahuje do k.ú. Smolín a svou druhou
1/2 do k.ú. Medlov. Plocha reprezentuje mezofilní lesní ekosystémy.
- regionální biocentrum RBC JM42 Úlehla, které se celou svou plochu nachází v řešeném území v
k.ú. Smolín a k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Plocha reprezentuje mezofilní lesní ekosystémy.
- regionální biocentrum RBC 342 Vrkoč, které zasahuje do k.ú. Nová Ves u Pohořelic, k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou, k.ú. Ivaň, k.ú. Přibice a k.ú. Mušov. Plocha zahrnuje nivní, vodní a lesní
cílová společenstva lužního charakteru.
- koridor pro regionální biokoridor K-RK JM008, který prochází v k.ú. Smolín podél komunikace
III/42510. Regionální biokoridor reprezentuje mezofilní lesní společenstva.
- regionální biokoridory RK 111A (RK 111A-01, RK 111A-02), RK 117, RK JM008, RK JM009
(RK JM009-01, RK JM009-02) reprezentující mezofilní lesní společenstva.
- regionální biokoridory RK JM004 (RK JM004-01, RK JM004-02, RK JM004-03) a RK JM005
reprezentující společenstva nivní, vodní a lesní společenstva lužního charakteru.
Výřez z výkresu – I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně územního systému
ekologické stability, 1 : 100 000. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 2016.
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Výkres limitů využití území. ÚAP ORP Pohořelice. 5. úplná aktualizace, 2020.
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Legenda ÚSES

ÚSES lokální (místní) úrovně
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Výchozí podklady pro řešení místní úrovně ÚSES obsahují především ÚP Pohořelice (2019) a výkresy
ÚAP ORP Pohořelice (2020).
Dle těchto dokumentací procházejí správním územím obce následující větve místního ÚSES:
- větev vedená v členitější zemědělskou krajinou v jižní části k.ú. Nová Ves u Pohořelic v návaznosti
na k.ú. Vlasatice a k.ú. Pasohlávky (LBK7, LBK8, LBK9, LBC12)
- Větev vedená ve vazbě na Mlýnský Náhon a Šumický potok vedená do k.ú. Šumice (LBK2, LBK3,
LBK4, LBK5, LBC7, LBC8, LBC9, LBC10)
- Větev vedená západním okraje řešeného území a propojující prvky ÚSES směrem do k.ú. Vlasatice
(LBK6, LBC11)
- Větev reprezentována místním biokoridorem LBK10, LBC16 propojující RBC 342 Vrkoč se
sousedním k.ú. Vlasatice.
- větev reprezentována místním biokoridorem LBK1 propojující RBC Smolín s regionálním
biokoridorem RKJJM008.
Mimo uvedené větve ÚSES jsou z důvodů splnění prostorových parametrů v řešeném území
vymezena i vložená místní biocentra do regionálních biokoridorů.
Řešení místní úrovně ÚSES obsahovala dokumentace ÚPN SÚ Pohořelice a komplexní pozemkové
úpravy (KPÚ) v řešeném území (k.ú. Smolín, k.ú. Pohořelice u Jihlavy, k.ú. Nová Ves u Pohořelic).
K zásadním koncepčním úpravám patří především:
- vymezení nové větve ÚSES na jižním okraji řešeného území. Ve stávajících větrolamech jsou
doplněny chybějící místní biokoridory (LBK7, LBK8, LBK9) propojující prvky ÚSES v sousedních
katastrech - k.ú. Vlasatice a k.ú. Pasohlávky a tvořící propojenou síť ÚSES. Z důvodů splnění
prostorových parametrů je zde vymezeno i místní biocentrum (LBC12).
- vymezení nové větve ÚSES na západním okraji řešeného území při vodní nádrži Novoveský rybník.
V rámci koncepce vymezené v ÚPD sousedního k.ú. Vlasatice bylo propojení místní sítě ÚSES
uvažováno po severním břehu vodní plochy. V současnosti je území intenzivně využíváno obyvateli
Nové Vsi, kteří zde mají rekreační objekty s přilehlými zahradami a ekologická stabilita území je
potlačena. Na základě terénních průzkumů se jako vhodnější jeví propojení místní sítě ÚSES v rámci
jižní hranice vodní plochy. Z důvodů splnění prostorových parametrů zde bylo vloženo místní
biocentrum LBC16.
- některá biocentra v ÚPN SÚ byla vymezena v poměrně malých velikostech, které KPÚ v
jednotlivých katastrech upravují a rozšiřují, což ÚP respektuje. Jedná se o LBC7, LBC8.
- ÚP nově z důvodů posílení ekologické stability a eliminace vodní a větrné eroze zahušťuje síť
místních biocenter v podobě nově vymezených místních biocenter LBC9, LBC12 a LBC16. Současně
byla na základě nadřazené územně plánovací dokumentace do řešeného území zapracována regionální
úroveň ÚSES. Nově byla vymezena vložena místní biocentra do regionálních biokoridorů (RK
JM004-LBC1, RK JM008-LBC2, RK JM008-LBC3, RK JM008-LBC3, RK JM008-LBC4, RK
JM004-LBC14, RK JM004-LBC13, RK JM009-LBC15,).
- místní síť ÚSES, která byla vymezena v ÚPN SÚ ve východní části řešeného území byla na základě
nadřazené ÚPD - ZUR JMK, přehodnocena a doplněna o síť regionálních biocenter a biokoridorů s
vloženými biocentry (RK JM008-LBC5,RK JM008, RBC JM42, RK JM009-01, RK JM009-02, RK
JM009-LBC15).
- zcela bylo vypuštěno místní biocentrum v prostoru Starého rybníka. Už v ÚPN SÚ zde chyběly
návaznosti na prvky ÚSES. Současně jsou vodní plochy intenzivně využívány pro chovné účely.
- bylo vypuštěno i vložené místní biocentrum do regionálního biokoridoru v zastavěném území obce
při vodním toku Jihlava. Jedná se o lokalitu, kde jsou v současnosti realizovány protipovodňové hráze
a zábrany, které budou stavebního charakteru a eliminují rozliv vody a vodní, nivní a lužní charakter
území bude potlačen z důvodů ochrany zastavěného území města. Současně je stávající zeleň
intenzivně využívána ke každodenní rekreaci obyvatel jako městský park s různými herními prvky.

3.2.5. Biosféra
Biogeografické poměry
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Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek a kol., 2013) se řešené území nachází ve
dvou bioregionech: 4.1 Lechovickém a 4.5 Dyjsko – moravském.
4.1 Lechovický bioregion
Bioregion leží ve středu jižní Moravy a zasahuje podstatnou částí do Rakouska. Zabírá
geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval, ovšem bez širokých niv, bez území východně od
Židlochovic a Dunajovických vrchů, naopak na západě zahrnuje okraj Jevišovické pahorkatiny.
Bioregion se skládá ze dvou částí oddělených nivami. Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s
pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Převažuje zde 1., dubový vegetační stupeň, na severních
svazích pak 2., bukovo-dubový stupeň. Potenciální vegetace je řazena do dubohabrových hájů a
teplomilných doubrav, omezeně i šípakových doubrav. Bioregion představuje část severopanonské
podprovincie ovlivněné srážkovým stínem, sousedstvím hercynských bioregionů a s charakteristickým
výskytem acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní oblastí, proto je dnes biodiverzita nízká, je zde
však přítomna řada mezních prvků, probíhá řada okrajů areálů. Významné zastoupení mají
submediteránní, ve fauně pontomediteránní druhy. Netypická jsou okrajová území s ostrůvkovitými
výchozy krystalinika nebo kulmu, přechodná k okolním vrchovinám. Nereprezentativní je i území
charakteru pahorkatiny u Jaroslavic, budované vápnitým neogénem a připomínající spíše Hustopečský
bioregion (4.3). V bioregionu dnes dominují pole, lada jsou vzácná, lesíky jsou téměř výhradně
akátové, v luzích vrbové a topolové.
4.5 Dyjsko – moravský bioregion
Bioregion leží na jihu jižní Moravy, zabírá široké nivy - osy geomorfologických celků Dyjsko svratecký a Dolnomoravský úval. Směrem k jihu bioregion přesahuje do Rakouska a na Slovensko.
Bioregion je tvořen širokými říčními nivami, náležícími do 1. vegetačního stupně, s jasným vztahem k
panonské provincii. Území bylo od pravěku osídleno, na hrúdech ležela významná centra Velké
Moravy, přesto se zde zachovaly lužní pralesy a rozsáhlé nivní louky. I přes narušení vodního režimu
úpravami zde má řada druhů a společenstev nejreprezentativnější zastoupení v rámci celé České
republiky. Řada jihovýchodních prvků zde má hranici areálu, např. jasan úzkolistý. Biodiversita je
vysoká, obohacená splavenými druhy. Fauna řeky Moravy, i přes úpravy a znečištění má široké
spektrum organismů černomořského povodí. Netypické části bioregionu leží ve vyšších částech
širokých niv v blízkosti vrchovin, odkud přitékají jejich řeky (např. niva Svratky pod Brnem, Dyje pod
Znojmem). V těchto částech chybí některé typické teplomilné druhy a naopak, sestupují sem druhy
vrchovin. V současnosti mají lužní lesy a orná půda vyrovnané zastoupení, luk je málo, hojné jsou
vodní plochy, místy malé hodnoty (Nové Mlýny).
Biochory v řešeném území:
(Biogeografické členění České republiky II, M. Culek a kol., 2003).
1RB Plošiny na slínech 1. v.s.
Potenciální přirozenou vegetací je zřejmě mozaika ochuzených panonských teplomilných doubrav ze
svazu Aceri tatarici-Quercion (zřejmě Quercetum pubescenti-roboris), místy doplněná
středoevropskými mochnovými doubravami (Potentillo albae-Quercetum), i panonskými
prvosenkovými dubohabřinami (Primulo veris-Carpinetum). V nivách potoků lze předpokládat olšové
jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Charakteristické jsou zasolené deprese (donedávna s komplexem
halofilní vegetace), v mokřadech vegetace brakických rákosin svazu Scirpion maritimi.
1RE Plošiny na spraších 1. v.s.
Je možno předpokládat potenciální výskyt panonské teplomilné doubravy ze svazu Aceri tatariciQuercion (Quercetum pubescenti-roboris) a/případně panonské prvosenkové dubohabřiny (Primulo
veris-Carpinetum). U potočních niv lze předpokládat vegetaci olšových jasenin (Pruno-Fraxinetum).
Přirozená nelesní vegetace je vzácná, na vlhčích místech jsou zastoupeny porosty odpovídající
vegetaci teplejšího křídla svazu Calthion, místy jsou zastoupeny rákosiny (Phragmition nebo Scirpion
maritimi).
1RN Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 1. v.s.
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Potenciální přirozenou vegetaci tvořily pravděpodobně panonské teplomilné doubravy ze svazu Aceri
tatarici-Quercion, především Quercetum pubescenti-roboris, ale na vlhčích čistších píscích nelze
vyloučit i Carici fritschii-Quercetum roboris. V depresích je případně doplňovaly panonské
prvosenkové dubohabřiny (asociace Primulo veris-Carpinetum). Podél menších vodních toků lze
předpokládat olšovo-jasanové luhy (Pruno-Fraxinetum). V odlesněných depresích lze očekávat mírné
zasolení a brakické rákosiny svazu Scirpion maritimi.
Geobotanická mapa:
(Server AOPK 2021).
Podle Geobotanické mapy se v řešeném území vyskytují luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea
glutinosae, Salicetea purpureae), dubohabrové háje (Carpinion betuli), subxerofilní doubravy
(Potentillo-Quercetum, P.-Q. pannonicum, Lithospermo-Quercetum).
Mapa potenciální přirozené vegetace:
(Server AOPK 2021).
Potenciální přirozenou vegetaci v řešeném území tvoří prvosenkové dubohabřiny (Primulo verisCarpinetum), sprašové doubravy s Quercus petraea, Q. pobescens, Q. robur (Quercetum pubescentiroboris), jilmové doubravy (Querco – Ulmetum).
Biotopy:
(Server AOPK 2021).
V řešeném území se vyskytují následující biotopy:
V1
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod
V4
Makrofytní vegetace vodních toků
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod
M6
Bahnité říční náplavy
M7
Bylinné lemy nížinných řek
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
K3
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek
L2.4 Měkké luhy nížinných řek.

3.2.6. Lesy
Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti (PLO) 35 – Jihomoravské úvaly. Lesní půda
(PUPFL) má podle údajů ČSÚ 2020 v řešeném území rozlohu 584,96 ha, což je 13,5 % z rozlohy k.ú.
Jsou to lesy v 1. lesním vegetačním stupni. Plošně dominují lesy hospodářské, větrolamy jsou
zařazeny do lesů bariérových.

3.3. Krajinný ráz a ochrana krajiny
Pojem krajinný ráz je kodifikován v právním řádu. Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
stanoví v § 12: Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů
krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich.
Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou
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lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytvářejí obraz
dané krajiny. Různé kombinace typických znaků vytvářejí různé typy krajinného rázu.
V evropském kontextu náleží území řešené Změnou č. 2. ÚP Pohořelice do megatypu Krajina
středoevropských, scelených, otevřených polí (central collectiv openfields).
Megatypy evropského členění krajiny je možno dále na území ČR dělit na nižší jednotky –
makrotypy (dle Typologie české krajiny, projekt VaV/640/1/03, doba řešení 2003-2005, LÖW &
spol, s.r.o.).
Území řešené Změnou č. 2 ÚP Pohořelice leží ve staré sídelní krajině Panonského okruhu.
Typy krajin tvoří rámce pro členění krajiny na regionální úrovni. Jednotlivé typy jsou vymezeny a
popsány z hlediska přírodního, socioekonomického i kulturně-historického. Vznikly tak tři vůdčí
rámcové krajinné typologické řady postihující přímo či zprostředkovaně hlavní typologické rámce
vlastností české krajiny, zjednodušeně shrnuty pod: I. rámcové sídelní krajinné typy, II. rámcové typy
využití krajin, III. rámcové typy reliéfu krajin.
V rámci typizace krajin ČR z hlediska jejich rázovitosti můžeme řešené území zařadit do následujících
rámcových krajinných typů:
I. rámcové sídelní krajinné typy:

2 – stará sídelní krajina panonského okruhu

II. rámcové typy využití krajin:

Z – zemědělské krajiny
M – lesozemědělské krajiny
R – rybniční krajiny

III. rámcové typy reliéfu krajin:

1 – krajiny plošin a pahorkatin
4 – krajiny rovin
11 – krajiny širokých říčních niv

Průnikem uvedených rámcových typů krajin byly v řešeném území vymezeny následující krajinné
typy, popsané trojmístným kódem: 2Z1, 2Z4, 2Z11, 2M11, 2R11.
Obecně dochovalost krajinného rázu v řešeném území kolísá od málo dochovalého krajinného rázu
(plochy výroby a skladů, plochy těžby surovin, rozsáhlé bloky orné půdy) až po krajinný ráz dobře
dochovalý (historické osídlení s dochovanými znaky staveb a s navazujícími pozemky zahrad a
záhumenek v původní struktuře, zbytky původního členění plužiny s pestrým využitím).
Podle ZÚR JmK , 1.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik (ZÚR JMK byly
vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 5. 10. 2016 na jeho 29. zasedání usnesením č.
2891/16/Z29 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. Aktualizace č. 1 nabyla účinnosti 31.10.2020,
usnesením zastupitelstva JmK č. 2835/20/Z33, aktualizace č. 2 nabyla účinnosti 31.10.2020,
usnesením zastupitelstva JmK č. 2836/20/Z33) náleží řešené území do 3 krajinných typů:
17. Dyjsko – svratecký
21. Ořechovsko – vranovický
35. Znojemsko – pohořelický.

Výřez z výkresu 1.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik (ZÚR JmK
2016).
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17. Krajinný typ Dyjsko-svratecký
Vymezení a charakter území
Krajinný celek se nachází v jihovýchodní až jižní části Jihomoravského kraje a v rámci kraje patří
k mírně rozsáhlejším celkům.
Sousedícími celky jsou na západní straně Lednicko-valtický KC a Mikulovský KC, na severní straně
Dyjsko-svratecký KC, Velkobílovický KC, Dubňanský KC a Kyjovsko-bzenecký KC a na východní
straně Veselsko-strážnický KC. Ohraničení Dyjsko-moravského KC vůči sousedícím celkům jsou
vesměs poměrně ostrá, méně jednoznačná je pouze severozápadní část rozmezí vůči
Velkobílovickému KC. Přirozené pokračování má Dyjsko-moravský KC severovýchodním směrem ve
Zlínském kraji a jihovýchodním a jižním směrem na Slovensku a v Rakousku.
Vymezené území je tvořeno údolními nivami dolních toků Moravy a Dyje. Díky tomu má výrazně
protáhlý a lomený tvar a rovinatý reliéf. K dalším charakterizujícím rysům patří hustá říční síť
(s hlavními toky Moravy a Dyje, místy se větvícími do více koryt přirozeného i umělého původu),
velké, místy až převažující zastoupení lesů, zemědělské využití dílčích partií území s převažujícími
bloky orné půdy a nízké zastoupení sídel (města Břeclav a Hodonín a okrajové partie některých
dalších sídel).
Stanovené cílové charakteristiky
Na základě analýzy charakteru a stavu území, pozitivních a negativních jevů v území byla stanovena
cílová charakteristika předmětného krajinného typu.
typy zastoupených ploch CORINE

plocha (ha)

%

listnaté lesy

37,3

8890,6

orná půda mimo zavlažovaných ploch

35,9

8554,7

louky

6,8

1615,2

území převážně zemědělská s příměsí přirozené

5,3

1258,5

městská nesouvislá zástavba

4,4

1046,0
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typy zastoupených ploch CORINE

plocha (ha)

%

střídající se lesy a křoviny

2,9

685,4

komplexní systémy kultur a parcel

2,1

500,7

průmyslové nebo obchodní zóny

1,7

398,0

zařízení pro sport a rekreaci

0,8

186,6

vodní plochy

0,6

134,3

vodní toky a cesty

0,6

134,7

silniční a železniční sítě a přilehlé prostory

0,4

100,8

plochy městské zeleně

0,2

57,1

smíšené lesy

0,2

45,6

staveniště

0,2

39,2

těžba hornin

0,2

43,3

trávníky a přírodní pastviny

0,2

56,9

jehličnaté lesy

0,1

31,2

ovocné sady a keře

0,1

32,3

vinice

0,1

12,2

pláže, duny, písky

0,0

0,1

Jedná se o zjištěné pozitivní jevy / hodnoty:
Krajinné hodnoty:
 komplexy lužních lesů s porosty pralesního charakteru;
 dochované části přirozených říčních systémů;
Přírodní hodnoty: nejsou v posuzovaném území
Kulturně historické hodnoty: nejsou v posuzovaném území
Jedná se o zjištěné negativní jevy / hrozby:
Negativní nebo rušivé jevy v krajině:
 zástavba větších sídel v přirozených záplavových územích;
 pohledově znehodnocující vedení tras energetické infrastruktury (ZVN a VVN);
 upravené úseky říčních koryt;
 trasa dálnice D2.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových charakteristik
Řada sídel nacházejících se v nivách Dyje a Svratky je ohrožována povodňovými stavy na těchto
tocích, leží v jejich záplavovém území Q100. Požadavek podpory protipovodňových opatření je
stanoven s cílem zajištění adekvátní protipovodňové ochrany sídel při respektování zájmů ochrany
přírody a krajiny, jakými jsou dochované části přirozených říčních systémů. Tyto úseky vodních toků
jsou významnou krajinnou hodnotou území a jejich ochrana je cílem zachování kvalit krajiny ve
smyslu EÚoK.
Zachování a podpora zemědělských funkcí území představuje cíl zachování znaků krajiny ve smyslu
EÚoK.
Obnova a funkční posílení prvků nelesní zeleně přispěje k posílení prostorové struktury krajiny
rozčleněním souvislých ploch orné půdy, přispěje ke zvýšení přírodních i estetických kvalit krajiny
a k vytváření ekologicky významných krajinných segmentů. Rozčlenění krajiny prvky nelesní
vegetace zvyšuje prostorové ukotvení jejího pohledového vnímání a její identifikaci. Prvky rozptýlené
krajinné zeleně posilují ekologickou stabilitu území. Funkční posílení prvků nelesní krajinné vegetace
přispěje k rozvoji a posílení stávajících prvků územních systémů ekologické stability. Podpora obnovy
a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň,
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trvalé travní porosty, nivní louky atd.) je zařazena mezi cíle stanovené Národní strategií ochrany
biologické rozmanitosti.
Opatření k podpoře zadržování vody v krajině je naformulováno s cílem vytvoření podmínek pro
zlepšení retenční schopnosti území a jejím prostřednictvím zmírnit účinky vodní a větrné eroze, kterou
je dané území ovlivňováno. Vysoká exponovanost území vodní a větrnou erozní činnosti je v daném
území způsobena kombinací pedologických, morfologických a klimatických podmínek a uspořádáním
a způsobem využití ploch. V plochém až mírně zvlněném, otevřeném území se vyskytují půdy
s vysokým podílem písků, díky klimatickým podmínkám je oblast poměrně často vystavena účinkům
sucha a vzhledem k intenzivnímu zemědělskému využití a převaze ploch bez vegetačního krytu
dochází k poměrně masivní erozní činnosti.
Účinkům eroze lze přecházet zvyšováním rozsahu ploch s trvalou vegetací, omezováním rozsahu
zpevněných ploch a revitalizací vodních toků.
Díky svým krajinným hodnotám patří vymezené území k územím turisticky velmi atraktivním. Ve
vazbě na vodní plochy Novomlýnských nádrží je území zatíženo výstavbou objektů individuální
rekreace a dalších zařízení pro cestovní ruch (kempy, přístaviště apod.). S cílem vytvoření podmínek
pro koordinaci rozvoje turistických aktivit a ochrany krajiny a přírodních hodnot je formulována
požadavek na podporu rozvoje měkkých forem rekreace. Při umísťování objektů individuální rekreace
a ostatních zařízení cestovního ruchu je nutné zajistit prostupnost území pro prvky územního systému
ekologické stability. Územím prochází osa nadregionálního biokoridoru K161, jehož funkce je nutné
zachovat a rozvíjet. Využívání přírodního a kulturního potenciálu krajiny pro rozvoj turistického ruchu
a rekreace bez konfliktů s ochranou přírody a krajiny je zařazeno mezi priority Koncepce ochrany
přírody JMK.
21. Krajinný typ Ořechovsko-vranovický
Vymezení a charakter území
Krajinný celek se nachází ve střední až jižní části Jihomoravského kraje a v rámci kraje patří ke spíše
menším celkům.
Sousedícími krajinnými celky jsou na západní straně Bobravský KC, na severní straně Střelický KC
a okrajově i Brněnský KC a na východní, jižní a západní straně Dyjsko-svratecký KC. Převažují ostrá
ohraničení Ořechovsko-vranovického KC vůči sousedním celkům daná zejména okrajem údolních niv
Svratky a Jihlavy (vůči Dyjsko-svrateckému KC) a méně okrajem lesního komplexu (část hranice
s Bobravským KC).
K hlavním charakterizujícím rysům patří převažující plochý až mírně zvlněný reliéf, zcela dominantní
zemědělské využití s velkými bloky orné půdy a minimální zastoupení lesů. Hustota sídel je
proměnlivá, větší v severní než v jižní polovině, jediným sídlem městského typu je Rajhrad. Charakter
rozsáhlých partií území dlouhodobě ovlivňuje rozsáhlá, dynamicky se rozvíjející povrchová těžba
štěrkopísků.
Stanovené cílové charakteristiky
Na základě analýzy charakteru a stavu území, pozitivních a negativních jevů v území byla stanovena
cílová charakteristika předmětného krajinného typu.
typy zastoupených ploch CORINE

plocha (ha)

%

orná půda mimo zavlažovaných ploch

9396,8

73,5

městská nesouvislá zástavba

1102,5

8,6

území převážně zemědělská s příměsí přirozené

585,6

4,6

komplexní systémy kultur a parcel

501,5

3,9

vinice

445,3

3,5

těžba hornin

291,4

2,3

listnaté lesy

275,8

2,2

ovocné sady a keře

97,1

0,8

smíšené lesy

56,3

0,4

skládky

36,7

0,3
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Jedná se o zjištěné pozitivní jevy / hodnoty:
Krajinné hodnoty:
 pohledově otevřená krajina s mírně zvlněným reliéfem;
 rozsáhlé neurbanizované partie.
Přírodní hodnoty: nejsou v posuzovaném území
Jedná se o zjištěné negativní jevy / hrozby:
Negativní nebo rušivé jevy v krajině:
 rezidenční suburbanizace;
 rozsáhlé plochy zemědělské půdy s nízkým podílem krajinné zeleně ohrožené vodní a větrnou
erozí;
 rozdělení území dálničním tělesem mezi Rajhradem a Pohořelicemi.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových charakteristik
Zachování a podpora zemědělských funkcí území představuje cíl zachování znaků krajiny ve smyslu
EÚoK.
Opatření k podpoře zadržování vody v krajině je naformulováno s cílem vytvoření podmínek pro
zlepšení retenční schopnosti území a jejím prostřednictvím zmírnit účinky vodní a větrné eroze, kterou
je dané území ovlivňováno. Vysoká exponovanost území vodní a větrnou erozní činnosti je v daném
území způsobena kombinací pedologických, morfologických a klimatických podmínek a uspořádáním
a způsobem využití ploch. V plochém až mírně zvlněném, otevřeném území se vyskytují půdy
s vysokým podílem písků, díky klimatickým podmínkám je oblast poměrně často vystavena účinkům
sucha a vzhledem k intenzivnímu zemědělskému využití a převaze ploch bez vegetačního krytu
dochází k poměrně masivní erozní činnosti.
Účinkům eroze lze přecházet zvyšováním rozsahu ploch s trvalou vegetací, omezováním rozsahu
zpevněných ploch a revitalizací vodních toků.
Charakter rozsáhlých partií ve střední a jižní části vymezeného území dlouhodobě ovlivňuje rozsáhlá,
dynamicky se rozvíjející povrchová těžba štěrkopísků. Z důvodu posílení krajinných hodnot území
a zmírnění negativních jevů je formulován požadavek podpory opatření k revitalizaci ploch po těžbě
štěrkopísků.
Ve vymezeném území se nachází řada drobných vodních toků, z nichž mnohé jsou upraveny. Necitlivá
úprava některých vodních toků snižuje nejen jejich funkce vodohospodářské, přírodovědné, ale také
krajinné. S cílem posílení uvedených funkcí je formulována podmínka týkající se revitalizace vodních
toků a jejich niv. Její naplňování přispěje k posílení a obnově vodního cyklu v krajině a zvýšení
biologických funkcí vodních toků a jejich niv. Zachování a obnova přirozeného vodního režimu
vodních toků a niv je zařazeno mezi cíle ochrany přírody JMK.
Významnou krajinnou bariérou území je těleso dálnice D52 procházející vymezeným území. S cílem
omezení dělícího účinku tělesa této dálnice je stanovena podmínka zlepšení prostupnosti krajiny např.
formou obnovy historických cest či vytvářením nové cestní sítě.
Proces suburbanizace, srůstání sídel především v severní a střední části vymezeného území, je dán
dobrým dopravním spojením tohoto území s krajským městem a vyšší kvalitou přírodního prostředí
v porovnání s urbanizovaným územím Brna. Tento proces negativně ovlivňujícím charakter této
zemědělské krajiny, ztrácí se specifika jednotlivých sídel, dochází k zastavování volné krajiny,
snižování její prostupnosti atd. S cílem omezení tohoto trendu je formulována územní podmínka
požadující ochranu neurbanizovaných partií krajiny. Omezování negativních důsledků suburbanizace
pro udržitelný rozvoj území naplňuje priority stanovené politikou územního rozvoje (čl. 19).
35. Krajinný typ Znojemsko-pohořelický
Vymezení a charakter území
Krajinný celek se nachází v jihozápadní až jižní části Jihomoravského kraje a v rámci kraje je celkem
největším.
Sousedícími krajinnými celky jsou na západní straně Vranovsko-dyjský KC, na severozápadní straně
Jevišovický KC, na severní straně Bobravský KC a na východní až jižní straně Dyjsko-svratecký KC.
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Ohraničení Znojemsko-pohořelického KC vůči sousedním celkům jsou různě výrazná – nejvýraznější
vůči Vranovsko-dyjskému KC a vůči Bobravskému KC (hranice dané okraji lesních komplexů), méně
výrazné vůči Dyjsko-svrateckému KC a vesměs zcela nejednoznačné vůči Jevišovickému KC.
Přirozené pokračování má Znojemsko-pohořelický KC jižním až jihozápadním směrem v Rakousku.
K hlavním charakterizujícím rysům patří převažující plochý až mírně zvlněný reliéf, zcela dominantní
zemědělské využití s velkými bloky orné půdy (často členěnými větrolamy) a místy významným
zastoupením vinic či ovocných sadů a minimální zastoupení lesů. Sídelní struktura je proměnlivá jak
co do hustoty (rostoucí od jihovýchodu k severozápadu), tak co do velikosti sídel (různě velké vesnice,
z městských sídel Miroslav, většina Pohořelic, část Hrušovan nad Jevišovkou a okrajové partie
Znojma a Dolních Kounic).
Stanovené cílové charakteristiky
Na základě analýzy charakteru a stavu území, pozitivních a negativních jevů v území byla stanovena
cílová charakteristika předmětného krajinného typu.
typy zastoupených ploch CORINE

plocha (ha)

%

orná půda mimo zavlažovaných ploch

63763,1

82,7

listnaté lesy

3310,0

4,3

městská nesouvislá zástavba

3165,5

4,1

vinice

2261,6

2,9

území převážně zemědělská s příměsí přirozené

2030,2

2,6

ovocné sady a keře

1376,6

1,8

komplexní systémy kultur a parcel

511,2

0,7

těžba hornin

189,7

0,2

vodní plochy

155,8

0,2

smíšené lesy

154,7

0,2

průmyslové nebo obchodní zóny

129,8

0,2

louky

56,1

0,1

vřesovištní houštiny

30,3

0,0

zařízení pro sport a rekreaci

3,7

0,0

střídající se lesy a křoviny

0,3

0,0

Jedná se o zjištěné pozitivní jevy / hodnoty:
Krajinné hodnoty:
 přehledná krajina s plochým až mírně zvlněným reliéfem;
Přírodní hodnoty: nejsou v posuzovaném území
Kulturní hodnoty: nejsou v posuzovaném území
Jedná se o zjištěné negativní jevy / hrozby:
Negativní nebo rušivé jevy v krajině:
 rozsáhlé plochy orné půdy s nízkým podílem krajinné zeleně, s ohrožením vodní a zejména
větrnou erozí;
 vedení ZVN a VVN;
 regulace vodních toků.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových charakteristik
Obnova a funkční posílení prvků nelesní zeleně přispěje k posílení prostorové struktury krajiny
rozčleněním souvislých ploch orné půdy, přispěje ke zvýšení přírodních i estetických kvalit krajiny
a k vytváření ekologicky významných krajinných segmentů. Rozčlenění krajiny prvky nelesní
vegetace zvyšuje prostorové ukotvení jejího pohledového vnímání a její identifikaci. Prvky rozptýlené
krajinné zeleně posilují ekologickou stabilitu území. Funkční posílení prvků nelesní krajinné vegetace
přispěje k rozvoji a posílení stávajících prvků územních systémů ekologické stability. Podpora obnovy
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a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň,
trvalé travní porosty, nivní louky atd.) je zařazena mezi cíle stanovené Národní strategií ochrany
biologické rozmanitosti.
Ve vymezeném území se nachází řada drobných vodních toků, z nichž mnohé jsou upraveny. Necitlivá
úprava některých vodních toků snižuje nejen jejich funkce vodohospodářské, přírodovědné, ale také
krajinné. S cílem posílení uvedených funkcí je formulována podmínka týkající se revitalizace vodních
toků a jejich niv. Její naplňování přispěje k posílení a obnově vodního cyklu v krajině a zvýšení
biologických funkcí vodních toků a jejich niv. Zachování a obnova přirozeného vodního režimu
vodních toků a niv je zařazeno mezi cíle ochrany přírody JMK.
Opatření k podpoře zadržování vody v krajině je naformulováno s cílem vytvoření podmínek pro
zlepšení retenční schopnosti území a jejím prostřednictvím zmírnit účinky vodní a větrné eroze, kterou
je dané území ovlivňováno. Vysoká exponovanost území vodní a větrnou erozní činnosti je v daném
území způsobena kombinací pedologických, morfologických a klimatických podmínek a uspořádáním
a způsobem využití ploch. V plochém až mírně zvlněném, otevřeném území se vyskytují půdy
s vysokým podílem písků, díky klimatickým podmínkám je oblast poměrně často vystavena účinkům
sucha a vzhledem k intenzivnímu zemědělskému využití a převaze ploch bez vegetačního krytu
dochází k poměrně masivní erozní činnosti.
Účinkům eroze lze přecházet zvyšováním rozsahu ploch s trvalou vegetací, omezováním rozsahu
zpevněných ploch a revitalizací vodních toků.
Zachování vinařství a vinařských obcí včetně jejich rázovitosti představuje cíl zachování znaků krajiny
ve smyslu EÚoK. Území se řadí k nejvýznamnějším vinařským oblastem ČR. Pěstování vinné révy
výrazně ovlivňuje a utváří obraz zdejší krajiny. V krajině se uplatňují plochy vinohradů, vinné sklepy
a jejich areály, v obcích se nachází stavby s typickou architekturou.
Z důvodu minimalizace vlivů zastavování území a z důvodu omezení potenciálních rizik ve vztahu
k obrazu krajiny a dalším složkám životního prostředí je formulována podmínka ochrany krajiny před
umísťováním výškově, plošně a objemově výrazných staveb. Tyto stavby zásadně ovlivňují kvalitu
a charakter území nejen území, do kterých jsou umístěny, ale v závislosti na konfiguraci terénu mohou
ovlivňovat i plošně významné oblasti.

3.4. Pravděpodobný vývoj životního prostředí bez provedení záměrů ÚP
Potenciálně důležitým aspektem nerealizace koncepce je zachování dotčených ploch ZPF, tedy
ochrana ZPF. Neprovedení koncepce neovlivní produkční funkce posuzovaných ploch.
Významným aspektem nerealizace koncepce je také zachování současného rázu krajiny, zejména pak
prevence rozšíření zastavěného území do krajiny.
V důsledku nerealizace změny územního plánu by na druhou stranu nedošlo k posílení rozvoje obce,
zejména v rámci bydlení a občanského vybavení.
Uskutečnění záměrů na plochách zařazených do Změny č. 2 územního plánu Pohořelice předpokládá
vlivy negativní i pozitivní. Hodnocení SEA věnuje pozornost především vlivům negativním a hledá
možnosti jejich eliminace, zmírnění či kompenzace.

3.4.1. Ovzduší a hluk
Nerealizací ploch zařazených do Změny č. 2 územního plánu Pohořelice zůstane znečištění ovzduší na
současné úrovni, územní a prostorové rozvržení imisí i emisí hluku a škodlivin v ovzduší bude
pravděpodobně zachováno přibližně na současné úrovni.

3.4.2. Půda
Pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu byl
hodnocen především vzhledem ke kvalitě a rozsahu zemědělského půdního fondu navrženého
k odnětí. V případě nerealizace změny ÚP bude zachována primární zemědělská funkce na navržených
zastavitelných plochách u 11,55 ha půdy.
Celkový přehled ploch dotčených zábory ZPF návrhu změny č. 2 Pohořelice:
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Označe
ní

Způsob využití

BX, BR

Bydlení

8,9151

8,1640

0,4713

OV, OK

Obč. vybavení

4,3621

3,4621

SOV

Smíšené obytné

5,1791

DP

Doprav.infrastruktura

VS

Celková
rozloha

Zábor
ZPF
schvál.

Zábor
ZPF
nový

Třída ochrany ZPF – celkový zábor

Celkový
zábor

I.

II.

III.

IV.

V.

8,6352

6,1128

2,5224

0

0

0

0,9070

4,3690

4,3690

0

0

0

0

3,0218

1,5080

4,5298

0,3401

2,6817

0

1,5080

0

1,2093

0

1,2093

1,2093

1,2093

0

0

0

0

Výroba, skladování

6,4943

0

6,4943

6,4943

6,4943

0

0

0

0

UP

Veřejné prostranství

2,3341

1,0866

0,8466

1,9331

1,9331

0

0

0

0

RI

Rekreace

0,1526

0

0,1217

0,1217

0

0,0562

0

0

0,0655

Celkem

28,6466

15,7345

11,5581

27,2924

20,4586

5,2603

0

1,5080

0,0655

Vyhodnocení nových ploch záboru a upravených ploch ( rozšíření, zmenšení záboru)
Označení

Způsob využití

Nový
zábor

Třída ochrany ZPF – nový zábor
I.

II.

III.

IV.

V.

BX, BR

Bydlení

0,4713

0,0460

0,4252

0

0

0

OV, OK

Obč. vybavení

0,9070

0,9070

0

0

0

0

SOV

Smíšené obytné

1,5080

0

0

0

1,5080

0

DP

Doprav.infrastruktura

1,2093

1,2093

0

0

0

0

VS

Výroba, skladování

6,4943

6,4943

0

0

0

0

UP

Veřejné prostranství

0,8466

0,8466

0

0

0

0

RI

Rekreace

0,1217

0

0,0562

0

0

0,0655

Celkem

11,5581

9,5032

0,4814

0

1,5080

0,0655

Předpokládaný zábor pozemků určených pro funkci lesa (PUPFL) je 2,01 ha u plochy Z106 OV a pro
koridor protipovodňových opatření 0, 0312 ha.

3.4.3. Voda
Vliv navrhovaných záměrů byl vyhodnocen z hlediska vlivu záměrů na povrchové a podzemní vody a
odtokové poměry. Nerealizace záměrů nijak zásadně neovlivní kvalitu povrchových a podzemních vod
ani odtokové poměry a vodohospodářské poměry zůstanou na současné úrovni.

3.4.4. Příroda a krajina
Vliv navrhovaných ploch Změny č. 2 územního plánu Pohořelice byl vyhodnocen z hlediska vlivu na
zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, území
soustavy NATURA 2000, významné krajinné prvky, skladebné části ÚSES. Nerealizací záměrů na
plochách navržených v ÚP nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody.
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4. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být
uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace významně ovlivněny

Flóra, fauna, biotopy

ÚSES

Krajinný ráz

Památková ochrana

5,46

5,46

0

-2

0

0

-1

0

0

0

0

-2

0

2,60

2,32

0

-2

0

0

-2

0

0

0

0

-1

0

0,56

0,56

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,05

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,24

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,46

3,46

0

-2

0

0

-2

0

0

0

0

-1

0

0,90

0,90

0

-1

0

0

-1

0

-1

0

-1

-1

0

2,01

PUP
FL

0

0

0

0

-1

0

-2

0

-1

-1

0

3,67

3,02

0

-2

0

0

-1

0

0

0

0

-1

0

1,50

1,50

0

-1

0

0

-1

0

0

0

0

-1

0

1,21

1,21

+1

-2

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0,16

0,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,49

6,49

0

-2

-1

0

-1

0

0

0

0

-2

0

0,16

0,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,72

0,39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,79

0,79

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,83

0,76

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,06

0,06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZPF

VKP ze zákona

celkem

UP – plochy veřejných prostranství –
místní komunikace a veřejná
prostranství
UP – plochy veřejných prostranství –
místní komunikace a veřejná
prostranství
UP – plochy veřejných prostranství –
místní komunikace a veřejná
prostranství
RI – plochy rekreace – individuální
rekreace

ZCHÚ

Z108
Z2.13

VS – plochy výroby a skladování

Odtokové poměry

Z116
Z2.01

DP – plochy dopravní infrastruktury
– záchytná parkoviště
TI – technická infrastruktura –
inženýrské sítě
VS – plochy výroby a skladování

Povrchové vody

Z95
Z2.01

SOm – plochy smíšené obytné –
městské
SOv – plochy smíšené obytné –
venkovské

Podzemní vody

Z48
Z2.01

OK – plochy občanského vybavení –
komerční zařízení
OV – plochy občanského vybavení

Půda

Z113
Z2.27
Z115
Z2.24
Z104
Z2.02
Z114
Z2.24

BR – plochy bydlení – v rodinných
domech
BR – plochy bydlení – v rodinných
domech
BR – plochy bydlení – v rodinných
domech
OV – plochy občanského vybavení

Veřejné zdraví

Z112
Z2.21

BR – plochy bydlení – v rodinných
domech (leží v záplavě Q100)

Zábor
(ha)

Z43
Z2.01
Z62
Z2.14
Z2.15
Z82
Z2.22
Z107
Z2.11
Z109
Z2.18
Z89
Z2.01
Z105
Z2.03
Z106
Z2.07
Z111
Z2.20

Navrhované funkční
využití řešené lokality
BX – plochy bydlení

Výměra
Celkem (ha)

Označení
Plochy změny č. 2

V následující kapitole jsou zhodnoceny vlivy jednotlivých návrhů Změny č. 2. územního plánu
Pohořelice zahrnující plochy různých typů (plochy bydlení v rodinných domech, plochy občanského
vybavení, plochy veřejných prostranství, plochy zeleně krajinné, plochy přírodní) na jednotlivé složky
životního prostředí (zdraví obyvatel, půda, voda, příroda a krajina a biota apod.).
V tabulkovém přehledu jsou souhrnně uvedeny potenciální vlivy návrhů územního plánu na jednotlivé
složky životního prostředí a krajinný ráz.
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P04
Z2.06
P06
Z2.09
P07
Z2.23
P08
Z2.10

smíšené obytné –
smíšené obytné –
smíšené obytné –
smíšené obytné –

K-PPx – koridory pro
protipovodňová opatření

Půda

Podzemní vody

Povrchové vody

Odtokové poměry

ZCHÚ

VKP ze zákona

Flóra, fauna, biotopy

ÚSES

Krajinný ráz

Památková ochrana

0,10

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZPF

Veřejné zdraví

celkem

SOm – plochy
městské
SOm – plochy
městské
SOm – plochy
městské
SOm – plochy
městské
Koridory

Zábor
(ha)

Z110
Z2.19

Navrhované funkční
využití řešené lokality
RI – plochy rekreace – individuální
rekreace
Plochy přestavby

Výměra
Celkem (ha)

Označení
Plochy změny č. 2

Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 územního plánu Pohořelice na životní prostředí

0,78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+2

0

-1

0

-2

0

0

Hodnocení:
-2 významný negativní vliv,
-1 negativní vliv,
0 bez prokazatelného vlivu,
+1 pozitivní vliv,
+2 významný pozitivní vliv
Negativní vlivy jsou významné, když:
•
jsou rozsáhlé v prostoru a čase; vliv zejména na zábor půdy, krajinný ráz, odtokové poměry,
•
přesahují ekologické standardy nebo limitní hodnoty,
•
nejsou v souladu s ekologickou politikou a se zachováním udržitelného rozvoje,
•
existují negativní a vážné vlivy na ekologicky citlivé nebo významné území, kulturní dědictví,
životní styl obyvatel, místní tradice a hodnoty.
Způsob hodnocení
Kritéria pro zařazení vlivu do určitého stupně byla zpracována tak, aby bylo v maximální míře
omezeno subjektivní vnímání a posuzování vlivů. Soubor kritérií zahrnuje všechny základní vlivy na
složky životního prostředí – ovzduší, vodu, půdu a území, přírodu, krajinu. Do hodnocení nejsou
zařazeny vlivy, nedotýkající se žádného návrhu (např. vliv na horninové prostředí) a vlivy, které v
současné fázi nelze objektivně ohodnotit a jejich hodnocení by bylo jen spekulativní (např. vlivy na
veřejné zdraví jsou obsaženy ve vlivech na ovzduší, vodu).
Vlivy na zdraví obyvatel:
-1 = plošně velké plochy zejména pro výrobu a skladování, průmyslovou výrobu s objekty s možnými
vlivy technologie, dopravní plochy, těžební plochy s předpokladem zvýšené dopravní zátěže, hluku,
-2 = plošně rozsáhlé plochy zejména pro výrobu a skladování, průmyslovou výrobu s objekty s
možnými vlivy technologie, dopravní plochy, těžební plochy s předpokladem výrazného zvýšení
dopravní zátěže, hluku.
Vlivy na půdu:
-1 = trvalý zábor ZPF nad cca 0,5 ha, produkčně využívané, chráněné půdy ZPF, trvalý zábor ZPF
produkčně využívané půd nižší bonity nad cca 1 ha,
-2 = trvalý zábor ZPF nad cca 1 ha, produkčně využívané, chráněné půdy ZPF, trvalý zábor ZPF
produkčně využívané půd nižší bonity nad cca 2 ha.
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Vlivy na vodní režim (povrchové a podzemní vody, odtokové poměry):
-1 = plošně velké plochy s budoucími objekty, možnost vzniku technologických odpadních vod,
možnost znečišťování dešťových vod, činnosti snižující nepravidelně průtoky vodních toků se
spotřebou vody; zásahy do vodního režimu (odvodnění apod.) místně omezené,
-2 = plošně rozsáhlé plochy s budoucími objekty a zpevněnými plochami, možnost vzniku
technologických odpadních vod, možnost znečišťování dešťových vod, činnosti snižující nepravidelně
průtoky vodních toků se spotřebou vody; zásahy do vodního režimu na velkých plochách.
Vlivy na ochranu přírody a krajiny (zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, VKP dle
zákona č. 144/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ÚSES):
-1 = potenciální ovlivnění ZCHÚ, VKP registrovaného, zásah do VKP dle zákona, potenciální
ovlivnění ÚSES,
-2 = zásah do ZCHÚ nebo jeho ochranného pásma, registrovaného VKP, zásah do ÚSES.
Vlivy na krajinu (krajinný ráz) včetně památkové ochrany:
-1 = potenciální poškození dominantních míst nebo znaků a hodnot krajinného rázu, místní narušení
dálkových pohledů, bez významné změny krajinného obrazu,
-2 = zásadní potenciální poškození dominantních míst nebo znaků a hodnot krajinného rázu, narušení
dálkových pohledů.

5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být
uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště
chráněná území a ptačí oblasti
5.1. Ochrana přírody a krajiny
Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území se v řešeném území nevyskytují.
NATURA 2000
Území soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) vyskytující se v řešeném
území nejsou dotčeny záměry navrhovanými ve Změně č. 2. ÚP Pohořelice.
EVL CZ0624103 Mušovský luh (celkem 557,5 ha)
EVL CZ0623027 Šumické rybníky (celkem 49,1 ha)
Flora, fauna, biodiverzita
Území je dlouhodobě ovlivňováno činností člověka. Jedná se o prostor významně ovlivněný
především zemědělskou činností, významné je i rybníkářství. Z rozlohy katastrálních území je
zemědělsky využíváno 59,1 %, zorněno je 55,6 %. Trvalé zemědělské kultury, vinice, zahrady, ovocné
sady a trvalé travní porosty, dohromady zabírají 3,4 % z rozlohy k.ú. Lesní porosty zabírají 13,5 % a
vodní plochy 10,7 % z rozlohy k.ú. V řešeném území jsou významné především vodní, pobřežní a
mokřadní společenstva, lesní společenstva měkkých a tvrdých luhů nížinných řek a údolní jasanovo –
olšové luhy. Biodiverzita je na většině území nízká.

5.2. Ochrana kulturních hodnot
Ochrana veškerých kulturních hodnot území (archeologické nálezy, památkově chráněné objekty,
urbanistická struktura a estetické hodnoty sídla) je obecným požadavkem, který návrh Změny č. 2
územního plánu Pohořelice musí respektovat a umožňovat.

5.2.1. Archeologická naleziště a území archeologického zájmu
Celé katastrální území je považováno za potencionální archeologické naleziště a tedy území
archeologického zájmu. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu na
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katastrálním území obce je investor povinen zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu
institucí oprávněnou k provádění těchto výzkumů.

5.2.2. Památková ochrana
Ochrana památkově chráněných objektů je zakotvena v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči. Zákon definuje předmět a způsob ochrany, povinnosti a práva vlastníka i orgánů státní správy a
upravuje ochranu archeologických nálezů.
V řešeném území se nacházejí následující nemovité památky:
Katalogové
Kategorie
číslo

Název

Památková ochrana

1000135321 objekt

kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 14642/7-1668,
socha sv. Jana stav ochrany: památkově
Nepomuckého chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 26987/7-1664,
stav ochrany: památkově
městský dům chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 30969/7-1721,
stav ochrany: památkově
kamenný kříž chráněno
kulturní památka rejst. č.
kaple sv.
ÚKSP 24265/7-1715,
Cyrila a
stav ochrany: památkově
Metoděje
chráněno

1000126078 objekt

kostel sv.
Jakuba
Staršího

1000125039 objekt

1000138201 objekt

1000142457 objekt

1000145426 objekt

1000144859 objekt

1000141621 objekt

1000149489 objekt

1000131715 objekt

1000133897 objekt

1000134120 objekt

kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 15585/7-1662,
stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č.
kaple Panny
ÚKSP 33763/7-1596,
Marie
stav ochrany: památkově
Pomocné
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 33226/7-1671,
židovský
stav ochrany: památkově
hřbitov
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 30195/7-1663,
stav ochrany: památkově
fara
chráněno
kulturní památka rejst. č.
lovecký
ÚKSP 37568/7-1661,
zámeček
stav ochrany: památkově
Leopoldsruhe chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 20866/7-1597,
socha sv. Jana stav ochrany: památkově
Nepomuckého chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 22917/7-1676,
stav ochrany: památkově
kamenný kříž chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 23132/7-1716,
kaple Panny
stav ochrany: památkově
Marie
chráněno

Katastr

Anotace

Pohořelice
nad
Jihlavou

Čtyřboký sokl na odstupňované
základně s letopočtem 1732 v rytém
rámu. Na soklu stála původně socha
sv. Jana Nepomuckého.

Pohořelice
nad
Jihlavou

Nárožní jednopatrová budova s
jádrem z konce 16.století, barokně
přestavěna v 17.století.

Smolín

Mohutný kamenný kříž s korpusem
Krista na odstupňovaném soklu s
patkou.

Pohořelice
nad
Jihlavou

Pozdě barokní sakrální stavba z
roku 1758 situovaná na návsi.
Trojlodní v jádru raně gotická
stavba s dochovanými nástěnnými
malbami a architektonickými články
z doby vzniku i z pozdějších
gotických úprav.

Nová Ves u
Pohořelic

Drobná jednolodní sakrální stavba s
čelní fasádou konkávních křivek
vystavěna v roce 1839.

Pohořelice
nad
Jihlavou

Hřbitov obdélného půdorysu s
náhrobky různého stáří a nízkou
ohradní zdí.

Pohořelice
nad
Jihlavou

Pozdě barokní jednopatrová budova
postavena kolem roku 1769 s
ohradní zdí a branou.

Pohořelice
nad
Jihlavou

Pohořelice
nad
Jihlavou

Barokní stavba zámku s mělkým
středním rizalitem je dílem
Františka Antonína Grimma.
Socha sv. Jana Nepomuckého v
podživotní velikosti na čtyřbokém
konkávně tvarovaném soklu z doby
kolem poloviny 18. století.
Kamenný kříž s korpusem Krista na
čtyřbokém soklu s úzkými
volutovými křídly situován u silnice
do Brna.

Smolín

Kaplička obdélného půdorysu
situovaná na návrší při silnici Brno
– Pohořelice.

Smolín

Nová Ves u
Pohořelic
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1000134824 objekt

boží muka

1000135186 objekt

boží muka

1000126056 objekt

hlavní
hřbitovní kříž

1000157367 objekt

socha
rudoarmějce

1000147426 objekt

boží muka

1000131132 objekt

poklona sv.
Anny

1000144725 objekt

socha sv. Jana
Nepomuckého

1000153727 objekt

socha sv. Jana
Nepomuckého

1000159323 areál

Hildegardin
zemědělský
dvůr

kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 23803/7-1673,
stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 24140/7-1672,
stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 15565/7-1675,
stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 44961/7-1670,
stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 35627/7-1674,
stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 20309/7-1719,
stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 33099/7-1717,
stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 41612/7-1667,
stav ochrany: památkově
chráněno
kulturní památka rejst. č.
ÚKSP 46794/7-1666,
stav ochrany: památkově
chráněno

Pohořelice
nad
Jihlavou

Čtyřboká boží muka s pravoúhlými
nikami ze závěru 18. století
situovaná na levém břehu řeky
Jihlavy.
Trojboká boží muka členěna
nárožními pilastry završena
novodobou sochou Panny Marie v
zaskleném nástavci.

Pohořelice
nad
Jihlavou

Litinový kříž s korpusem Krista na
kamenné dvoustupňové základně
situovaný na hřbitově.

Pohořelice
nad
Jihlavou

Socha rudoarmějce v nadživotní
velikosti na mohutném čtyřbokém
soklu.

Pohořelice
nad
Jihlavou

Čtyřboká boží muka s pravoúhlými
nikami z konce 18. století situovaná
u křižovatky.

Pohořelice
nad
Jihlavou

Smolín

Smolín
Pohořelice
nad
Jihlavou
Pohořelice
nad
Jihlavou

Drobný architektonický útvar v
průčelí s hlubokou nikou a s datem
renovace ve štítu (1906).
Socha sv. Jana Nepomuckého v
mírné podživotní velikosti na
čtyřbokém hranolovém soklu
situovaná na návsi.
Socha sv. Jana Nepomuckého v
podživotní velikosti na čtyřbokém
soklu z první třetiny 18. století.
Komplex přízemných
hospodářských a obytných budov z
druhé čtvrtiny 19. století
propojených ohradní zdí.

Nemovité památky nejsou návrhem Změny č. 2 ÚP Pohořelice dotčeny.

6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant
politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, včetně
vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a
záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou
rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší,
klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického
a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými
oblastmi vyhodnocení
Posuzovaná dokumentace je zpracována v jedné variantě. Z tabelárního přehledu v kapitole č. 4
vyplývá, že Změna č. 2 územního plánu Pohořelice bude mít ve svých záměrech negativní a
významný negativní vliv na složky životního prostředí. Hodnocené záměry jsou řešeny bez variant,
pro každý záměr je navržena pouze jedna varianta aktivní (záměr v rozsahu navržené změny územního
plánu) a varianta nulová (nerealizování, vyřazení ze změny ÚP). Při posuzování jsme vycházeli
zejména z kapitol 3., 4. a 5.
Kumulativní a synergické vlivy: tyto vlivy mohou nastat nerespektováním podmínek zástavby.
Nezbytné bude prověření problémů souvisejících s ochranou zdraví obyvatel (hluková zátěž, imisní
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situace) jako podmiňujícím faktorem využití a uspořádání území, záměry musí být projednány s věcně
a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Z89
Z2.01
Z48
Z2.01
Z95
Z2.01
Z116
Z2.01

OV – plochy občanského vybavení
UP – plochy veřejných prostranství –
místní komunikace a veřejná
prostranství
UP – plochy veřejných prostranství –
místní komunikace a veřejná
prostranství
UP – plochy veřejných prostranství –
místní komunikace a veřejná
prostranství

Zábor ZPF celkem
(ha)

Z43
Z2.01

Navrhované funkční
využití řešené lokality
BX – plochy bydlení

Výměra
Celkem (ha)

Označení
Plochy změny č. 2

Předpokládané kumulativní a synergické vlivy

5,46

5,46

3,46

3,46

0,72

0,39

0,79

0,79

0,83

0,76

Návrhové plochy spolu prostorově souvisí, celková plocha, včetně
veřejných prostranství, je 11,26 ha. Celkový zábor ZPF je 10,86 ha
v I. tř. ochrany. Návrh je situován na ornou půdu. S výstavbou na
plochách pro bydlení a občanskou vybavenost dojde ke zvýšení
intenzity místní dopravy a tím ke zvýšení hlukové zátěž a imisního
zatížení v obytné zástavbě. Uvedené plochy jsou navrženy
v sousedství stávajících ploch dopravy, výroby a skladování, ploch
bydlení. Kumulativní a synergické vlivy lze předpokládat u těchto
ploch vzhledem k prostorové souvislosti návrhových ploch a již
existujících výrobních a skladovacích areálů a ploch dopravy. Jedná
se především o synergické a kumulativní posouzení emisní situace a
hlukové zátěže ze stávající objektů, nově navrhovaných záměrů a
dopravy. Vydání územního rozhodnutí na každou aktivitu v rámci
každé návrhové plochy musí dokladovat splnění příslušných
hygienických nebo imisních limitů.

Ostatní vlivy
Sekundární vlivy se nepředpokládají.
Krátkodobé a přechodné vlivy jsou předpokládány zejména při realizaci vlastních záměrů – vlastní
výstavba v lokalitách bydlení, výroby a skladování, občanské vybavenosti a ploch veřejných
prostranství. Jedná se především o zvýšený hluk a prašnost při vlastní výstavbě. Zvýšený hluk a
prašnost bude způsoben i dopravou surovin a materiálů na staveniště a odvozem materiálů a odpadů
z místa stavby.
Dlouhodobé vlivy představuje především mírné zvýšení intenzity dopravy v obci v lokalitách pro
bydlení a občanskou vybavenost po realizaci záměrů a tím mírné zvýšení imisní a hlukové zátěže
v daných lokalitách a jejím nejbližším okolí.
V lokalitě změny Z104 (VS) dojde k zvýšení intenzity osobní i nákladní dopravy po realizaci záměru
a tím zvýšení imisní a hlukové zátěže v dané lokalitě a jejím nejbližším okolí.
Klima
Navrhovaná Změna č. 2 územního plánu Pohořelice nebude mít negativní vliv na makroklimatické a
mezoklimatické charakteristiky území. V lokalitách výstavby pro bydlení, výrobu a skladování,
občanské vybavení a ploch veřejných prostranství vzhledem k plošnému rozsahu záměrů a
k předpokládané změně aktivního povrchu na části jejich plochy (budovy, zpevněné plochy,
komunikace) předpokládáme mírné změny mikroklimatu, které mohou být omezeny travnatými
plochami a výsadbou stromů a keřů.
Flóra, fauna, ekosystémy, biodiverzita
Plochy navrhované ve změně č. 2 ÚP Pohořelice nebudou mít vliv na flóru, faunu a biodiverzitu
v řešeném území.
Krajina, hmotné statky, kulturní dědictví včetně architektonického a archeologického
Vzhledem k tomu, že celé řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů,
je třeba zajistit podmínky jeho ochrany.
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Ostatní složkové vlivy
Vyhodnocení se zabývá pouze složkovými vlivy, které byly identifikovány v kapitole 4. Ostatní vlivy
nejsou podrobněji vyhodnoceny (horninové prostředí) vzhledem k nezjištěnému negativnímu vlivu.
Následující podkapitoly uvádějí všechny potenciálně očekávané vlivy s uvedením předpokládané doby
trvání a intenzity jednotlivých vlivů.

6.1. Vlivy územního plánu na životní prostředí – plochy bydlení B
Plochy bydlení BX
Plochy bydlení – v rodinných domech BR
Plocha Z43 (BX) bude mít vzhledem k rozloze významný negativní vliv na krajinný ráz, plocha Z62
(BR) bude mít negativní vliv na krajinný ráz.
Při realizaci záměrů na větších plochách pro bydlení může dojít k částečnému ovlivnění odtokových
poměrů vlivem zvětšení nepropustných zpevněných ploch, za předpokladu navržených opatření
(zasakování vod) se nepředpokládá ovlivnění podzemních či povrchových vod.
Plocha Z62 (BR) je umístěna ve vyhlášeném záplavovém území Q100 řeky Jihlavy, leží však mimo
aktivní zónu tohoto území. Bude třeba projednat se správcem vodního toku a OŽP podmínky
výstavby, případně realizovat až po provedených protipovodňových opatřeních.
U nově navržených ploch dochází k menšímu záboru ZPF na ploše 0,4713 ha, z toho 0,0460 ha v I.
tř. ochrany ZPF a 0,4252 ha ve II. tř.ochrany ZPF.

6.2. Vlivy územního plánu na životní prostředí – plochy smíšené obytné S
Plochy smíšené obytné – venkovské – SOv
Plochy smíšené obytné – městské – SOm (pouze plochy přestavby P04, P06, P07, P08)
Plochy Z111 (SOv) a Z112 (SOv) vzhledem k rozloze mohou mít negativní vliv na krajinný ráz.
Při realizaci záměrů na větších plochách může dojít k částečnému ovlivnění odtokových poměrů
vlivem zvětšení nepropustných zpevněných ploch, za předpokladu navržených opatření (zasakování
vod) se nepředpokládá ovlivnění podzemních či povrchových vod.
U nově navržených ploch dochází k celkovému záboru ZPF na ploše 1,5080 ha, a to ve IV. tř. ochrany
ZPF .

6.3. Vlivy územního plánu na životní prostředí – plochy rekreace R
Plochy rekreace individuální – RI
Tyto plochy nemají negativní vliv na složky životního prostředí.
Za předpokladu vhodných opatření se nepředpokládá ovlivnění odtokových poměrů, podzemních a
povrchových vod.
Dochází k menšímu ZPF na ploše 0,1217 ha, z toho 0,0562 ha ve II. tř. ochrany ZPF a 0,0655 ha ve
V. tř.ochrany ZPF.

6.4. Vlivy územního plánu na životní prostředí – plochy občanského vybavení O
Plochy občanského vybavení (veřejné) – OV
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení – OK
Plochy Z89 a Z106 mohou vzhledem k rozloze negativně ovlivnit krajinný ráz. Plochy Z105 a Z106
jsou částečně navrženy ve VKP niva. Plocha Z106 je celá navržena na lesní půdě – PUPFL, zároveň
tato plocha negativně zasahuje do skladebné části ÚSES – LBK 5.
Za předpokladu vhodných opatření se nepředpokládá ovlivnění odtokových poměrů, podzemních a
povrchových vod.
U nově navržených ploch dochází k celkovému záboru ZPF na ploše 0,9070 ha, a to v I. tř. ochrany
ZPF.
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6.5. Vlivy územního plánu na životní prostředí – plochy výroby V
Plochy výroby a skladování – VS
Ploch Z104 bude mít vzhledem ke svému plošnému rozsahu a charakteru záměru významný negativní
vliv na krajinný ráz.
Jedná se o výstavbu převážně zpevněných ploch na velké ploše, může dojít k negativnímu ovlivnění
především odtokových poměrů, rovněž provozem mohou být negativně ovlivněny podzemí vody,
bude třeba navrhnout v další fázi taková opatření, aby došlo k minimálnímu ovlivnění
vodohospodářských poměrů.
Dochází k velkému záboru ZPF na ploše 6,4943 ha a to v I tř. ochrany.

6.6. Vlivy územního plánu na životní prostředí – plochy veřejných prostranství P
Plochy veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství – UP
Tyto plochy nemají negativní vliv na složky životního prostředí.
Za předpokladu vhodných opatření se nepředpokládá ovlivnění odtokových poměrů, podzemních a
povrchových vod.
Dochází k menšímu záboru ZPF na ploše 0,8466 ha a to v I tř. ochrany.

6.7. Vlivy územního plánu na životní prostředí – plochy technické infrastruktury
T*
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě – TI
Plocha Z115 nemá negativní vliv na složky životního prostředí.
Za předpokladu vhodných opatření se nepředpokládá ovlivnění odtokových poměrů, podzemních a
povrchových vod.
Nedochází k záboru ZPF.

6.8. Vlivy územního plánu na životní prostředí – plochy dopravní infrastruktury
D
Plochy dopravní infrastruktury – záchytná parkoviště – DU
Plocha Z113 nemá negativní vliv na složky životního prostředí.
Vlivem dopravních staveb může dojít k ovlivnění především odtokových poměrů, rovněž provozem
mohou být negativně ovlivněny podzemí vody, bude třeba navrhnout v další fázi taková opatření, aby
došlo k minimálnímu ovlivnění vodohospodářských poměrů.
Dochází k záboru ZPF na ploše 1,2093 ha a to v I tř. ochrany.

6.9. Vlivy územního plánu na životní prostředí – protipovodňová opatření
Koridory pro protipovodňová opatření – K–PPx
Navrhovaný záměr zasáhne negativně do VKP niva a významně negativně zasáhne do skladebné části
ÚSES – LBK5.
Protipovodňová opatření budou mít pozitivní vliv na odtokové poměry, přispějí k ochraně
obyvatelstva a majetku před rozlivem velkých vod.
Dochází k záboru ZPF na ploše 0, 0546 ha a to v I. tř. ochrany, zábor PUPFL je 0,0312 ha.

6.10. Vlivy koncepce na veřejné zdraví
Vlivy na zdraví obyvatelstva lze precizovat pomocí hodnocení zdravotních rizik a posuzováním vlivů
na veřejné zdraví. Jsou to postupy, které umožňují vyhodnocováním působení jednotlivých faktorů
životních prostředí a kvantifikovat jejich vliv na zdraví populace nebo některých populačních
skupin. V těchto postupech jsou využívány nejnovější poznatky pro určení druhu a stupně
nebezpečnosti fyzikálních, chemických a biologických faktorů. Analýza rizika umožňuje na základě
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působení jednotlivých faktorů na organismus člověka vyhodnotit reálnou expoziční dávku a následně
stanovit charakter a rozsah potencionálních nebo existujících rizik pro určité populační skupiny.
Podle předložené koncepce návrhu Změny č. 2 ÚP Pohořelice pro zajištění zdravých životních
podmínek obyvatel se doporučuje uplatnit následující zásady:
 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;
průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být v odůvodněných případech doložen
nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však
nerealizovaných záměrů, zástavbu do ploch přiléhajících k silnicím lze umístit pouze pokud nebudou
vznášeny nároky na omezování provozu nebo stavební úpravy na přilehlých silnicích,
 při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované resp. v územně
plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy v oblasti
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; průkaz souladu se stanovenými limity musí být
doložen v rámci územního řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, s
tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů,
 na plochách, ve kterých je realizována výroba, komerční aktivity a na plochách funkčně obdobných lze
umístit chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví po
doložení splnění povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku
hluku a vibrací; průkaz souladu se stanovenými limity musí být doložen v rámci územního řízení, v
odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, s tím, že musí být zohledněna i zátěž z
povolených, doposud však nerealizovaných záměrů,
 u vybraných ploch občanského vybavení je v omezeném rozsahu podmíněně přípustné doplňkové bydlení
(byt správce, majitele, ostrahy apod.), pro které bude v územním řízení, v odůvodněných případech
v dalších řízeních dle stavebního zákona, prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou
překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví;
hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na takovou
stavbu nevztahují; bez možnosti pronájmu,
 je nutno řešit související vlivy s využitím území nejen v sousedních plochách, ale i nejbližším okolí (např. v
sousedních polyfunkčních plochách přípustná je pouze taková polyfunkčnost využití území, při které se
nebudou následným provozem jednotlivé funkce a pohoda bydlení navzájem obtěžovat nad přípustnou
míru, přičemž pro posuzování je rozhodující stávající stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo
stavební povolení). Ve stavbě, kde kromě dílny, výrobny, občanského vybavení je umístěn byt tzv. služební
(majitele, popř. ostrahy), vztahují se hygienické limity hluku pouze k chráněnému vnitřnímu prostoru
daného bytu; hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se
na takovou stavbu nevztahují; takové byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám.
 u ploch primárně určených k umístění chráněných prostor definovaných platnými právními předpisy na
úseku ochrany veřejného zdraví je podmíněně přípustné využití pro stavby, zařízení a činnosti, které mohou
být zdrojem hluku a vibrací (občanské vybavení komerčního charakteru, drobná výroba apod.), s tím, že
v rámci územního řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, bude
prokázáno, že v chráněných venkovních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a
chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním
předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví, nepřípustné je využití pro všechny druhy staveb, zařízení a
činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity
stanovené v souvisejících právních předpisech nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.
 v případě návrhu plochy dopravní stavby u stávající obytné zástavby musí být posouzena vhodnost
navrhovaného řešení z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení a navržena
podmíněná využitelnost dopravní plochy za předpokladu, že nejpozději v rámci územního řízení dopravní
stavby musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů
hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení
reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření,
 v případě souběžného návrhu plochy dopravní stavby a návrhu plochy pro bydlení musí být posouzena
vhodnost navrhovaného řešení z hlediska předpokládané hlukové zátěže na navrhované plochy bydlení a
byla navržena podmíněná využitelnost plochy pro bydlení za předpokladu, že hluková zátěž z dopravní
stavby nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a
chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navrhovaných protihlukových opatření
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 v případě návrhu plochy pro bydlení u stávajících dopravních staveb musí být posouzena vhodnost
navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy a navržena podmíněná
využitelnost plochy pro bydlení za předpokladu, že chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy
navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení
navržených protihlukových opatření,
 Návrhové plochy přiléhající k silnicím II. nebo III. třídy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné
prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví, budou navrhovány tak, aby na nich nevznikaly
požadavky na omezování provozu na silnicích na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

Koncepce v rámci návrhu Změny č. 2 ÚP Pohořelice je v obecné rovině z hlediska veřejného zdraví
zajištěna. 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 lokalit, v níž celková hluková zátěž nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů
hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být v
odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i
zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů.
Při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované, resp. v
územně plánovací dokumentaci vymezené, chráněné prostory definované platnými právními předpisy
na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Konkrétní protihluková opatření mohou být navržena až na základě výpočtu při znalosti konkrétních
parametrů umisťovaných záměrů.
Vlivy na ovzduší
Návrhové plochy - plochy výroby a skladování – průmysl a energetika může potenciálně zvýšit imisní
zátěž a výsledné ovlivnění bude rovněž záviset na dopravní obsluze stávajících a navrhovaných areálů.
Ve výstupech je doporučeno konkrétní náplň jednotlivých výrobních a skladovacích ploch prověřit
samostatnými hlukovými a rozptylovými studiemi případně i procesem projektové EIA. Realizací
Koncepce může být zvýšena imisní zátěž nad rámec stávajících zdrojů v obci a z hlediska předběžné
opatrnosti bude nutno jednotlivé záměry prověřit včetně předpokladu navýšení dopravy po stávající
silniční síti, který by mohly vést ke změnám imisní situace v území.
Konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na zdravotní
rizika související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím ovzduší
předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Radon
Radon je plyn, vznikající při rozpadu uranu, který může mít negativní účinky na zdraví lidí. Podle
platné legislativy je povinnost stanovit radonové riziko a podle výsledků u nově realizovaných objektů
navrhnout a provést opatření ke snížení koncentrací radonu v uzavřených prostorách a obytných
místnostech. Převažující radonový index v řešeném území je 1.

7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů
podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis
použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení
Jak již bylo uvedeno v kapitole 6, návrh Změny č. 2 ÚP Pohořelice je zpracován v jedné variantě.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj území a v tom i vlivů na životní prostředí
ve smyslu ustanovení § 19, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. a § 10i zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno ve fázi návrhu.
Způsob hodnocení:
Byly identifikovány kladné i záporné vlivy návrhu Změny č. 2 ÚP Pohořelice na složky životního
prostředí a zdraví obyvatelstva a dále byly stanoveny srovnávací hodnoty - indikátory (současný stav,
návrh) k posouzení intenzity vlivu jednotlivých návrhů na složky životního prostředí:
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Vliv koncepce na veřejné zdraví byl vztažen k případnému příspěvku navržených aktivit ke
zvýšení, případně ke snížení současné míry znečištění ovzduší, hluku.
Vliv koncepce na půdu byl hodnocen vzhledem ke kvalitě půdy na pozemcích navržených
k odnětí ze ZPF. Ukazatelem kvality a úrodnosti půdy byly třídy ochrany zemědělské půdy.
Dále bylo posuzováno, jak dané záměry ovlivňují erozi půdy (větrná, popř. vodní).
Vliv koncepce na vodu byl posuzován vzhledem ke kvalitě (čistotě) a kvantitě povrchové a
podzemní vody. Specifické pro systém povrchových a podzemních vod je vysoká prostupnost a
vzájemná propojenost s ostatními složkami životního prostředí. Důležitým ukazatelem je také
charakter a intenzita proudění podzemních vod.
Povrchové vody (vodní toky a nádrže) jsou okolními funkčními plochami (bydlení, rekreace,
výroba atd.) ovlivňovány přímo. Vzhledem k sídlům je zvláště podstatné případné ohrožení
zástavby rozkolísanými průtoky s přívalovými vodami. Obvykle jsou ohrožená území stanovena
jako záplavová území a jsou prováděny úpravy odtokových poměrů v povodí, úpravy koryta a
břehů (prohloubení, ohrázovaní). Kvalita povrchových vod je často ohrožena erozními smyvy
ornice, čemuž se dá zabránit především protierozními opatřeními pro hospodaření na orné půdě
v celém povodí.
Podzemní vody jsou obvykle ovlivňovány sekundárně, obvykle v důsledku nadměrných odběrů
podzemní vody, zvyšováním zpevněných ploch a znečištěním vody a půdy.
Pro hodnocení vlivu na přírodu a krajinu byly použity přírodní limity a limity využití území.
Tato omezení vyplývají především ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a z
dalších právních předpisů.
Přírodní limity v řešeném území:
- území soustavy Natura 2000 - evropsky významné lokality (EVL),
- významné krajinné prvky – VKP vyplývající ze zákona, vyjmenované v § 3 písm.b) zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v řešeném území to jsou vodní toky, rybníky,
údolní nivy, lesní porosty,
- ÚSES.

Problémy a nejasnosti:
Při shromažďování údajů a zpracování hodnocení se nevyskytly významné nedostatky.

8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci
všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na
životní prostředí
Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí
jsou součástí regulativů a limitů vymezených v závazné části návrhu Změny č. 2. územního plánu
Pohořelice. Jedná se o tzv. limity využití území vyplývající jednak z právních předpisů (např. zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., zákon č.
289/1995 Sb., o lesích, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, zákon č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči atd.) a dále mohou tyto limity být stanoveny správním
rozhodnutím (např. PO vodních zdrojů, POP středisek zemědělské výroby, atd.).
U všech záměrů je nutno respektovat všechna ochranná pásma a ochranné režimy (např. ochranná
pásma vodních toků, vodovodů a kanalizací, inženýrských sítí) a podmínky orgánů státní správy.

8.1. Návrh opatření - Plochy bydlení B
Plochy bydlení BX
Plochy bydlení – v rodinných domech BR
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Doporučená opatření:
- v rámci navržené územní studie pro plochu bydlení Z43 (BX) a obdobně pro plochu Z62 (BR) –
bez územní studie, stanovit podíl zastavěných ploch k nezastavěným, zachovat maximum ploch
v ZPF (zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit etapizaci tak, aby nebylo negativně ovlivněno
zdraví obyvatel a krajinný ráz,
- u ploch bydlení v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,
- plocha Z62 (BR) je zčásti umístěna ve vyhlášeném záplavovém území Q100 řeky Jihlavy, leží
však mimo aktivní zónu tohoto území. Bude třeba projednat se správcem vodního toku a OŽP
podmínky výstavby.

8.2. Návrh opatření - Plochy smíšené obytné S
Plochy smíšené obytné – venkovské – SOv
Plochy smíšené obytné – městské – SOm (pouze plochy přestavby P04, P06, P07, P08)
Doporučená opatření:
- v rámci navržené územní studie plochu SOv Z111 stanovit podíl zastavěných ploch
k nezastavěným, zachovat maximum ploch v ZPF (zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit
etapizaci tak, aby nebylo negativně ovlivněno zdraví obyvatel a zohlednit hledisko krajinný rázu,
aby nedošlo z negativnímu zásahu,
- plochu Z112 vyloučit z návrhu, nejedná se o veřejný zájem, případně ponechat jako rezervní
plochu,.
- u ploch smíšených obytných v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

8.3. Návrh opatření - Plochy rekreace R
Plochy rekreace individuální – RI
Doporučená opatření:
-

opatření nejsou navrhována (asi bych obě vyhodil!!!).

8.4. Návrh opatření - Plochy občanského vybavení O
Plochy občanského vybavení (veřejné) – OV
Plochy občanského vybavení – sport – OT
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení – OK
Doporučená opatření:
-

v rámci územní studie pro plochu Z106 stanovit podíl zastavěných ploch k nezastavěným,
zohlednit hledisko krajinného rázu, aby nedošlo k negativnímu zásahu, respektovat nivní
biokoridor (LBK5)
u této plochy vyloučit negativní vliv na VKP niva,
plochu Z105 (OK) převést do rezervních ploch.

8.5. Návrh opatření – Plochy výroby V
Plochy výroby a skladování – VS
Doporučená opatření:
- plochu VS Z104 vyloučit z návrhu, nejedná se o veřejný zájem (případně převést do územních
rezerv).
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8.6. Návrh opatření – Plochy veřejných prostranství P (?)
Plochy veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství – UP
Doporučená opatření:
- plochy Z48, Z95, Z116 zahrnout do územní studie navržené pro plochu Z43.

8.7. Návrh opatření – Plochy technické infrastruktury T*
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě – TI
Doporučená opatření:
-

opatření nejsou navrhována

8.8. Návrh opatření – Plochy dopravní infrastruktury D
Plochy dopravní infrastruktury – záchytná parkoviště – DU
Doporučená opatření:
- u ploch pro dopravu v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,
- zajistit ochranu před úniky nebezpečných látek do půdy z parkování vozidel.

8.9. Návrh opatření – Protipovodňová opatření
Koridory pro protipovodňová opatření – K–PPx
Doporučená opatření:
-

u tohoto záměru minimalizovat negativní vliv na VKP niva a negativní vliv na skladebné části
ÚSES – biokoridor LBK5.

9. Zhodnocení způsobu zpracování cílů ochrany životního prostředí
přijatých na mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního
rozvoje a jejich zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení způsobů
zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně
plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení
K identifikaci cílů ochrany životního prostředí byly stanovené na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni
byly prostudovány všechny dostupné platné dokumenty.
Významným dokumentem na celostátní úrovni je Operační program Životní prostředí s cílem
ochrany a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje.
Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky
pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

9.1. Cíle dle dokumentu Politika Územního rozvoje ČR a Státní politika životního
prostředí ČR pro návrh Změny č. 2 územního plánu Pohořelice
Hodnocení: + = cíl je naplňován, - = cíl není naplňován, 0 = územní plán neřeší
Cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní
úrovni relevantní vůči předkládané ÚPD
Politika územního rozvoje (PÚR)
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. Jejich

Hodnocení
+/-

Komentář
Územní ochrana těchto
hodnot je daná jejich
vymezením v územním
plánu a zejména návrhem
podmínek pro využití ploch
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Cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní
úrovni relevantní vůči předkládané ÚPD
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.
Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na
rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Hodnocení

+/-

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí
prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel.

0

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.

+/-

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro
vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v
těchto územích.

+/-

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského,
vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy)
a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie,
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj
území.
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

+
+

+/-

Komentář
včetně stanovení podmínek
prostorového uspořádání.
Urbanistická struktura je
stabilizována a rozvíjena
přiměřeně požadavkům
rozvoje. Hodnocení SEA
stanoví další podmínky k
respektování této priority.
Při návrhu nových
zastavitelných ploch je
odnímána pouze nejnutnější
část ZPF, tak aby byla co
nejvíce chráněna kvalitní
zemědělská půda.
Hodnocení SEA stanoví
další podmínky k
respektování této priority.
V řešeném území nejsou
předpoklady k vytváření
prostorově sociální
segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost
obyvatel.
Návrh funkčního využití
území se snaží zohledňovat
jak ochranu přírody, tak
hospodářský rozvoj.
Hodnocení SEA stanoví
další podmínky k
respektování této priority.
Návrhem změny ÚP řešeno
přiměřeně např. doplněním
plochy výroby a skladování,
popřípadě doporučením
etapizace po využití
stávajících návrhových
ploch výroby a skladování..
Návrh změny ÚP se netýká
přímo posilování
partnerství.
Návrh změny ÚP se netýká
využívání browfields.
Plochy přestaveb reagují na
účelné a úsporné
uspořádání území.

K ovlivnění charakteru
současné krajiny a
krajinného rázu návrhem
změny ÚP dojde a jsou
navržena kompenzační
opatření.
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Cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní
úrovni relevantní vůči předkládané ÚPD
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.
Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti
krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při
umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem
na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Hodnocení

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před
zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch
veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž
území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s
využitím její přirozené obnovy.
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro
různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika,
poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních
míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro
různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, hipo).
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší
dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny
a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat
vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní
železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím
obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný
odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I.
třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území
rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem
na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os.
Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit Vytvářet podmínky pro
zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem

0

Komentář
Hodnocení SEA stanoví
další podmínky k
respektování této priority

+/-

Prostupnost krajiny bude
návrhem změny ÚP ztížena
navrhovanou novou
plochou výroby a
skladování a novou
zástavbou na plochách pro
bydlení navazující přímo
na zástavbu obce.
Návrh změny ÚP
nenavrhuje veřejně
přístupné zelené pásy.

+

Navrženy jsou nové plochy
pro dopravní infrastrukturu
DP – plochy dopravní
infrastruktury - záchytná
parkoviště.

+

Navrženy jsou nové plochy
UP – plochy veřejných
prostranství – místní
komunikace a veřejná
prostranství.

+

Návrh ÚP řeší dostupnost
návrhových ploch v území
návrhy nových místních
komunikací a veřejných
prostranství s převahou
zpevněných ploch.
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Cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní
úrovni relevantní vůči předkládané ÚPD
a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční,
cyklistickou).
Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu
lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí
vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

Hodnocení

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
(záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V
zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a
umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s
vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i
podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v
oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení
problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny
v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území
investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací
činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí

+

0/-

Komentář

Ve sledovaných
parametrech znečištění
ovzduší v území žádný
nepřekračuje stanovený
limit. Zvýšené hodnoty
znečištění ovzduší jsou
především na jižním okraji
zástavby Pohořelic podél
dálnice D52. Zde sledované
parametry vykazují vyšší
hodnoty - částice PM10M36, částice PM2,5 – RP,
částice PM10, oxid dusičitý,
oxidy dusíku,
benzo(a)pyren.
Tento problém nelze řešit
v rámci jednoho území.
Plochy výroby a skladování
– výroba drobná musí
splňovat hygienické limity
pro ochranu veřejného
zdraví.
Podmínky pro zadržování
srážkových vod jsou
navrženy v hodnocení SEA.
Na Šumickém potoce je
navržen koridor pro
protipovodňová opatření KPPx.

0

Záplavová území jsou
respektována.

+

Podmínky pro koordinované
umísťování veřejné
infrastruktury v území a
návrhy veřejných
prostranství jsou návrhem
změny ÚP respektovány.
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Cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní
úrovni relevantní vůči předkládané ÚPD
regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských
oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční
dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Hodnocení

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího
vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných
dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a
veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S
ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro
efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení,
ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti
mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to
vhodné.
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a
zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovaly
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti

+

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované,
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů,
šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění
bezpečného zásobování území energiemi.
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového
fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s
požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch
přestavby.

0

0

0

0

Komentář

Změna ÚP navrhuje nové
zastavitelné plochy a
plochy smíšené
nezastavěného území pro
zajištění dalšího rozvoje
obce.
Systémy veřejné dopravy
jsou respektovány.

Současná úroveň technické
infrastruktury (dodávky vody
a odpadních vod) je
stabilizovaná a zajišťuje
vysokou kvalitu života.
Návrh změny ÚP daný stav
nemění.

V území se nenacházejí
znevýhodněné části města.

Státní politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050 stanovila níže uvedené cíle:
Státní politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem
do 2050
1.1 Dostupnost vody je zajištěna a její jakost se zlepšuje
1.1.1 Jakost povrchových vod se zlepšuje
1.1.2 Jakost podzemních vod se zlepšuje
1.1.3 Zásobování obyvatelstva pitnou vodou s vyhovující jakostí
se zlepšuje
1.1.4 Čištění odpadních vod se zlepšuje
1.1.5 Efektivita využívání vody, vč. její recyklace, se zvyšuje
1.2 Kvalita ovzduší se zlepšuje
1.2.1 Emise znečišťujících látek do ovzduší se snižují
1.2.2 Imisní limity znečišťujících látek jsou dodržovány
1.2.3 Přeshraniční přenos znečišťujících látek se snižuje

Hodnocení

Komentář

+/0

Návrh ÚP řeší zásobování
návrhových ploch pitnou
vodou a čištění odpadních
vod.

-/0

Kvalita ovzduší může být
negativně ovlivněna
novým provozem ploch
výroby a skladování nebo
zůstane na současné
úrovni.
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1.3 Expozice obyvatel a životního prostředí nebezpečným
chemickým látkám se snižuje
1.3.1 Emise a úniky nebezpečných chemických látek do všech
složek životního prostředí se snižují
1.3.2 Kontaminovaná území, vč. starých ekologických zátěží,
jsou evidována a účinně sanována
1.4 Hluková zátěž a světelné znečištění se snižují
1.4.1 Hluková zátěž obyvatelstva a ekosystémů se snižuje
1.4.2 Světelné znečištění se snižuje

0

Není řešitelné na úrovni
ÚPD.

-

1.5 Připravenost a resilience společnosti vůči mimořádným
událostem a krizovým situacím se zvyšuje
1.5.1 Připravenost, resilience a adaptace na extremitu počasí se
zvyšuje
1.5.2 Negativní dopady mimořádných událostí a krizových
situací antropogenního a přírodního původu jsou minimalizovány
1.5.3 Vznik mimořádných událostí a krizových situací
antropogenního původu je minimalizován
1.6 Adaptovaná sídla umožňují kvalitní a bezpečný život
obyvatel
1.6.1 Sídla se účinně adaptují na rizika spojená se změnou
klimatu
1.6.2 Rozvoj sídel je koncepční, přednostně jsou využívány
brownfieldy a již využité území
1.6.3 V sídlech je zaveden systém hospodaření s vodou, vč. vody
srážkové
1.6.4 Kvalita zelené infrastruktury přispívající ke zlepšení
mikroklimatu v sídlech se zvyšuje
2.1 Emise skleníkových plynů jsou snižovány
2.1.1 Emise skleníkových plynů klesají
2.1.2 Energetická účinnost se zvyšuje
2.1.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie se zvyšuje
2.2 Oběhové hospodářství zaručuje hospodárné nakládání se
surovinami,
výrobky a odpady v ČR
2.2.1 Materiálová náročnost ekonomiky se snižuje
2.2.2 Maximálně se předchází vzniku odpadů
2.2.3 Hierarchie způsobů nakládání s odpady je dodržována
3.1 Ekologická stabilita krajiny je obnovena, hospodaření v
krajině je dlouhodobě udržitelné a reaguje na změnu klimatu
3.1.1 Retence vody v krajině se zvyšuje prostřednictvím
ekosystémových řešení a udržitelného hospodaření
3.1.2 Degradace půd, vč. zrychlené eroze a plošný úbytek
zemědělské půdy se snižuje
3.1.3 Mimoprodukční funkce a ekosystémové služby krajiny,
zejména zemědělsky obhospodařovaných ploch, rybníků a lesů,
jsou posíleny
3.2 Biologická rozmanitost je zachovávána v mezích tlaku změny
klimatu
3.2.1 Stav přírodních stanovišť se zlepšuje a ochrana druhů je
zajištěna
3.2.2 Ochrana a péče o nejcennější části přírody a krajiny je
zajištěna
3.2.3 Negativní vliv invazních nepůvodních druhů je omezen
3.2.4 Ochrana volně žijících živočichů v lidské péči je zajištěna

+

Hluková zátěž provozem
na komunikacích
v souvislosti s novou
plochou výroby a
skladování bude zvýšena.
Výstavba v záplavových
oblastech je podmíněna
protipovodňovými
opatřeními.

+

Vymezené plochy
přestavby využívají
současné zastavěné území.
Srážkové vody budou
zachycováni v rámci ploch
spojených s výstavbou.

0

Návrh ÚP neřeší tuto
problematiku.

+

Návrh ÚP vymezuje
respektuje plochu
technické infrastruktury
pro nakládání s odpady.

+/-

0

Dochází k úbytku ZPF:
v návrhu zejména v I. a II.
tř. ochrany. Retence vody
je součástí navržených
opatření. Hodnocení SEA
stanoví další podmínky k
respektování tohoto cíle.
Návrh ÚP neřeší tuto
problematiku.
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9.2. Cíle dle Koncepce ochrany přírody JmK relevantní pro návrh Změny č. 2
územního plánu Pohořelice
Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje stanovuje systém pravidel a opatření pro ochranu
a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného
rozvoje. Koncepce je určena pro orgány státní správy, orgány samosprávy, odbornou veřejnost a
ekologickou výchovu.
Návrhová část koncepce je zpracována do 10 tématických okruhů a předpokládá průběžnou
aktualizaci informací a digitálních dat.
K formulaci cílů Koncepce lze v nejobecnější rovině použít preambule zákona o ochraně přírody a
krajiny či evropských dokumentů:
Udržení a obnova udržení přírodní rovnováhy v krajině (zák.114/1992 Sb. zák.17/1991 Sb. ve
znění pozdějších předpisů)
Udržení a obnova rozmanitosti forem života (zák. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, The
Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy. Amsterdam, 1996)
Šetrné hospodaření s přírodními zdroji (zák. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Ochrana
přírody v Evropské unii. Praha 2000)
Zachování přírodních stanovišť (Směrnice Rady EU O zachování přírodních stanovišť a volně
žijící fauny a flory 92/43/EU)
Zachování rázu krajiny (The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy)
Zajištění podmínek pro uchování života, jeho evolučních procesů a biologické rozmanitosti,
podílet se na zajištění podmínek pro fyzicky a duševně zdravý život člověka; udržovat,
chránit i vytvářet esteticky vyváženou ekologicky stabilní a trvale produkční kulturní
krajinu; udržovat v přírodním stavu lokality, které dosud nebyly výrazněji narušeny lidskou
činností (Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, schválený usnesením vlády č. 415 ze
dne 17. června1998)
Zastavení poklesu biodiverzity, udržitelné využívání přírodních zdrojů (Státní politika životního
prostředí ČR, schválená usnesením vlády České republiky č. 235 ze dne 17. března 2004)
Tyto cíle jsou promítnuty do celkového pojetí KOP Jm. kraje.
Pro území řešené návrhem Změny č. 2 ÚP Pohořelice je z 10 tématických okruhů aplikovatelných
většina a jejich jednotlivé cíle relevantní pro návrh ÚP, jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Okruh 1: Lesní hospodářství
Cílem je obhospodařování lesů podle zásad trvale udržitelného rozvoje.
Provázání Programu rozvoje lesního hospodářství v JmK se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Udržení a rozvoj biologické diverzity lesních ekosystémů.
Obecným cílem koncepce ochrany přírody a krajiny ve vztahu k lesům je trvale udržitelné (ekologicky
vhodné) obhospodařování lesů jako významného krajinného prvku a nenahraditelné složky životního
prostředí, zaměřené na podporu všech funkcí lesů a zejména zvýšení ekologické stability lesních
porostů.
– Návrh změny ÚP nenavrhuje plochy na zalesnění.
– Návrh změny ÚP navrhuje zábor na ploše 2,0412 ha.
Okruh 2: Myslivost a rybářství
– není relevantní na úrovni územně plánovací dokumentace.
Okruh 3: Zemědělství
Cílem je rozvoj ekologicky příznivého a krajinotvorného zemědělského hospodaření v míře, která
odpovídá zájmům ochrany přírody a ekologickému významu území. Koordinace a vzájemné provázání
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jednotlivých rozvojových dokumentů kraje, podpůrných opatření MZe provázaných na fondy EU
s potřebami ochrany přírody a krajiny v regionu.
- Návrh Změny č. 2 ÚP Pohořelice předpokládá odejmutí nových záborů 11,56 ha ZPF a to převážně
na chráněných půdách.
Okruh 4: Vodní hospodářství
Cílem je zachování a obnova přirozeného vodního režimu vodních toků, pramenišť, mokřadů a niv,
vyrovnávání vláhové bilance krajiny. Koordinace koncepce vodohospodářských opatření
v Jihomoravském kraji se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Stabilizace vodních poměrů v krajině s obnovou retenční schopnosti krajiny s důrazem na údolní nivy,
zachování a rozšíření stávající sítě mokřadů (včetně nádrží), se zohledněním zájmů ochrany přírody,
zachování a rozšíření stávající sítě přirozených až přírodě blízkých toků se zajišťováním volných
rybích cest.
- Návrh změny ÚP nenavrhuje novou vodní plochu.
- Návrh změny ÚP navrhuje koridor pro protipovodňová opatření.
- Návrh nových ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, pro dopravní infrastrukturu, technickou
infrastrukturu, občanskou vybavenost apod. zároveň snižuje aktivní biologické plochy, čímž dojde
ke snížení retenční schopnosti krajiny (zasakování srážkových vod) a ovlivněn bude režim
podzemních vod.
Okruh 5: Turistika a rekreace
Cílem je využívání přírodního a kulturního potenciálu krajiny pro rozvoj turistického ruchu a rekreace
bez konfliktů s ochranou přírody a krajiny.
Promítnutí zájmů ochrany přírody a krajiny do krajské koncepce rekreace, turistického ruchu a
lázeňství.
- návrh změny ÚP nenavrhuje nové plochy pro turistiku a rekreaci, navrhuje plochy pro individuální
rekreaci.
Okruh 6: Doprava
Cílem je minimalizace negativních dopadů staveb, provozování a rozvoje dopravních cest se zájmy
ochrany přírody a krajiny. Návrh koordinuje záměry koncepce rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji
se zájmy ochrany přírody a krajiny v řešeném území.
- Návrh změny ÚP navrhuje nové plochy pro dopravu, odstavné parkoviště.
Okruh 7: Odpadové hospodářství
Cílem je promítnutí zájmů ochrany přírody a krajiny do krajského programu odpadového hospodářství
a odstranění zásadních střetů mezi zájmy ochrany přírody a krajiny a bezpečným ukládáním odpadů.
- Návrh změny ÚP nevymezuje novou plochu pro nakládání s odpady.
Okruh 8: Ochrana nerostného bohatství
- Návrh změny ÚP nevymezuje nové plochy pro těžbu nerostných surovin.
Okruh 9: Energetika
- Návrh změny ÚP nevymezuje nové plochy pro technickou infrastrukturu - energetiku.
Okruh 8: Územní plánování
Cílem je podpořit takové prostorové a funkční uspořádání území, které by umožnilo směřovat jeho
vývoj do podoby trvale udržitelné harmonické kulturní krajiny respektující potřeby ochrany přírody.
- Návrh změny ÚP návrhem ploch pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a skladování, technickou a
dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství, rekreaci, protipovodňová opatření nevratným
způsobem blokuje přírodní potenciál využívání půdy.
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9.3. Cíle ochrany přírody a krajiny
Mezinárodní
Cíle ochrany přírody a krajiny stanovené na mezinárodní úrovni reprezentuje soustava NATURA
2000, jako síť chráněných území chráněných podle směrnic EU. Česká republika tyto směrnice
transformovala do národní legislativy prostřednictvím novely zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona
č. 218/04 Sb. a novelou zákona 100/2001 ve znění zákona 163/2006 Sb.. V rámci soustavy Natura
2000 se podle směrnice o ptácích pro vybrané druhy ptáků vyhlašují ptačí oblasti a podle směrnice o
stanovištích jsou vyhlašovány evropsky významné lokality.
Celostátní a regionální
Cíle ochrany přírody a krajiny na celostátní i regionální úrovni jsou vyjádřeny zejména ochrannými
podmínkami zvláště chráněných území a VKP podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
Cíle ochrany přírody a krajiny na nadregionální, regionální i lokální úrovni vyjadřují např. skladebné
části ÚSES.
Krajinný ráz je definován a chráněn dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění
zákona č. 218/04 Sb. Česká republika rovněž přistoupila k Evropské úmluvě o krajině, v níž se
zavazuje i k ochraně krajinného rázu.

10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a
územně plánovací dokumentace na životní prostředí
Monitorovací ukazatele se obecně využívají před realizací a po provedení záměru ke srovnání změn,
které záměr způsobil.
Cílem stanovení indikátorů znamená identifikování oblastí možných negativních vlivů na životní
prostředí a zdraví obyvatelstva. Posuzování územního plánu nebo jeho změn je typická multikriteriální
záležitost, kdy se hledá územní a funkční kompromis pro konkrétní sídlo. V souvislosti s posuzováním
územního plánu tedy musí být určeny hlavní priority a je stanovena váha jednotlivých faktorů.
Relevantní indikátory však lze stanovit až po předložení konkrétního projektu, který podrobně
popisuje daný záměr.
Pořizovatel územního plánu je dle § 55 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povinen nejméně jednou za
4 roky předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. Součástí této zprávy jsou
vlivy uplatňování územního plánu na životní prostředí.
K vyhodnocení naplňování územního plánu na složky životního prostředí je navržen systém
monitoringu, pomocí kterého bude v pravidelných intervalech vyhodnocována realizace územního
plánu.
U záměrů, podléhající procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude
navržen monitoring v rámci tohoto procesu.
Základní monitorovací ukazatele pro danou koncepci jsou navrženy následovně:
A. Výskyt oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, překračování imisních limitů
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, Ministerstvo životního prostředí
ČR
B. Míra znečištění povrchových a podzemních vod
Zdroj: CENIA, Výzkumný ústav vodohospodářský – Hydroekologický informační systém
C. Změna výměry zemědělské půdy a PUPFL
Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad
D. Podíl území s překročenými mezními hodnotami (případně počet osob zasažených
překročenými mezními hodnotami) hlukové expozice
Zdroj: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
E. Fragmentace území dopravou a dalšími liniovými systémy
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Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Český statistický úřad
F. Míra realizace a funkčnosti územního systému ekologické stability území;
Zdroj: Stavební úřady, územní plánování, ochrana přírody
Koeficient ekologické stability krajiny (plochy ekologicky stabilních ploch k plochám ekologicky
nestabilních ploch);
Zdroj: ÚAP ORP Pohořelice

11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a
koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní
prostředí
Návrh požadavků na rozhodování vychází z popisu navrhovaných opatření a je zpracován pouze pro
vybrané návrhové plochy, kde byly zjištěny možné negativní vlivy na životní prostředí.
V případě, že jednotlivé projekty budou podléhat procesu EIA (posouzení vlivů záměrů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), bude navržen detailní monitoring
jednotlivých projektů v rámci tohoto procesu z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní
prostředí.
Návrh Změny č. 2 ÚP Pohořelice upřesňuje:
- K-PPx – koridory pro protipovodňová opatření.

12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 územního plánu Pohořelice na udržitelný rozvoj území a v tom
i vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu ustanovení § 19, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
bylo provedeno ve fázi návrhu změny územního plánu.
Hodnocení probíhalo v součinnosti se zhotovitelem změny územního plánu, bylo konzultováno
s dalšími zainteresovanými subjekty, a vycházelo se z koncepčních dokumentů vztahující se
k řešenému území.
Cíl SEA hodnocení
Cílem SEA hodnocení je identifikovat kladné i záporné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. V
případě, že je identifikován negativní vliv a neexistuje alternativní řešení, musí být navržena
zmírňující a kompenzační opatření. Vliv na životní prostředí je prezentován především zájmy
ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství a ochrany ZPF, PUPFL.
Zdraví obyvatelstva je obecně posuzováno vzhledem k nejvýše přípustným limitům (znečištění
ovzduší, hluku) a riziku poškození veřejného zdraví krátkodobým či dlouhodobým působením
určitého faktoru na člověka.
Zpracovatelé ÚPN a SEA
Hodnocený návrh Změny č. 2 územního plánu Pohořelice zpracoval ing. arch. Karel Bařinka, na
základě schváleného zadání a závěrů zjišťovacího řízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje a
dalších informací.
Hodnocení vlivů (SEA hodnocení) vypracoval doc. ing. Petr Kučera, PhD. ve spolupráci se
společností LÖW & spol. s. r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno.
Doc. ing. Petr Kučera, PhD., Prokofjevova 2, 62300 Brno, osoba oprávněná pro posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., osvědčení č.j. 21463/3047/OPVŽP/00,
prodloužení č.j.: 30197/ENV/06; 54842/ENV/11; 19545/ENV/16; MZP/2021/770/6319. Platnost:
31.12.2026
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Způsob hodnocení
Návrh Změny č. 2 územního plánu Pohořelice v jedné variantě byl posouzen v rozsahu přílohy zákona
č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plochy s identifikovaným významným (kladným i
záporným) vlivem na životní prostředí či zdraví obyvatelstva se staly hlavním předmětem SEA
hodnocení a byla navržena případná zmírňující opatření.
Dále bylo prověřeno, zda změna územního plánu je v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty
České republiky a Jihomoravského kraje.
Návrhové plochy byly hodnoceny podle funkce: plochy bydlení, smíšené obytné, občanského
vybavení, výroby a skladování, rekreace, veřejných prostranství, dopravy. Hodnocen byl jejich vliv na
jednotlivé složky životní prostředí – voda, půda, příroda a krajina, biota aj. včetně veřejného zdraví a
také pravděpodobný vývoj řešeného území bez jejich uskutečnění (srovnání s nulovou variantou).
Intenzita nalezeného vlivu byla hodnocena ve stupnici jako: významný vliv, mírný vliv až
zanedbatelný vliv.
Vliv na veřejné zdraví bylo rámcově posuzováno s ohledem na imisní a hlukové zatížení.
Každá rozvojová plocha byla podrobena hodnocení spočívající v posouzení kvality životního
prostředí v okolí záměru před realizací, identifikace významných vlivů plynoucí z realizace záměru,
návrhu opatření pro vyloučení či zmírnění negativních vlivů a doporučení či nedoporučení realizace
(případně návrh varianty alternativní).

13. Závěr včetně závěrečného stanoviska
Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu Změny č. 2 územního plánu Pohořelice vzhledem
k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem, lze konstatovat, že návrh Změny č. 2 územního plánu Pohořelice je
akceptovatelný při uskutečnění následujících opatření:
Obecně pro všechny zastavitelné plochy:
- v konkrétních projektových dokumentacích jednotlivých záměrů na zastavitelných plochách
preferovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF,
- u pořizovaných územních studií stanovit do cílů hledisko ochrany krajinného rázu před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu,
- před zahájením výstavby na současných plochách ZPF provést opatření k zabránění znehodnocení
ornice, plochy nevyužité pro výstavbu užívat dále jako ZPF,
- dodržet podmínky správce toku při výstavbě v záplavovém území,
- u všech zastavitelných ploch v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,
- u zastavitelných ploch v blízkosti dopravních ploch prokázat splnění hygienických limitů hluku
pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.
Plochy bydlení B
Plochy bydlení BX
Plochy bydlení – v rodinných domech BR
- v rámci navržené územní studie pro plochu bydlení Z43 (BX) a obdobně pro plochu Z62 (BR) –
bez územní studie, stanovit podíl zastavěných ploch k nezastavěným, zachovat maximum ploch
v ZPF (zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit etapizaci tak, aby nebylo negativně ovlivněno
zdraví obyvatel a krajinný ráz,
Plochy smíšené obytné S
Plochy smíšené obytné – venkovské – SOv
Plochy smíšené obytné – městské – SOm
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-

-

v rámci navržené územní studie plochu SOv Z111 stanovit podíl zastavěných ploch
k nezastavěným, zachovat maximum ploch v ZPF (zahrad, vinic, drobné držby apod.), stanovit
etapizaci tak, aby nebylo negativně ovlivněno zdraví obyvatel a zohlednit hledisko krajinný rázu,
aby nedošlo z negativnímu zásahu,
plochu Z112 vyloučit z návrhu, nejedná se o veřejný zájem, případně ponechat jako rezervní
plochu,.

Plochy rekreace R
Plochy rekreace individuální – RI
-

opatření nejsou navrhována.

Plochy občanského vybavení O
Plochy občanského vybavení (veřejné) – OV
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení – OK
-

v rámci územní studie pro plochu Z106 stanovit podíl zastavěných ploch k nezastavěným,
zohlednit hledisko krajinného rázu, aby nedošlo k negativnímu zásahu, respektovat nivní
biokoridor (LBK5) a vyloučit negativní ovlivnění VKP niva,
plochu Z105 (OK) převést do rezervních ploch.

Plochy výroby V
Plochy výroby a skladování – VS
- plochu VS Z104 vyloučit z návrhu, nejedná se o veřejný zájem (případně převést do územních
rezerv).
Plochy veřejných prostranství P
Plochy veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství – UP
- plochy Z48, Z95, Z116 zahrnout do územní studie navržené pro plochu Z43.
Plochy technické infrastruktury T*
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě – TI
-

opatření nejsou navrhována

Plochy dopravní infrastruktury D
Plochy dopravní infrastruktury – záchytná parkoviště – DU
- zajistit ochranu před úniky nebezpečných látek do půdy z parkování vozidel.
Protipovodňová opatření
Koridory pro protipovodňová opatření – K–PPx
-

u tohoto záměru minimalizovat negativní vliv na VKP niva a negativní vliv na skladebné části
ÚSES – biokoridor LBK5.

Z výše uvedeného komplexního hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí vyplývá, že
koncepci Změna č. 2 územního plánu Pohořelice lze akceptovat při respektování navržených
opatření.
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