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Orgán příslušný ke schválení zprávy: Zastupitelstvo městyse Pozořice 
 
Zpracována dle ustanovení § 55 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování (dále jen „stavební 
zákon“), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 47 odst.1 až 4 stavebního zákona. Obsahově 
v souladu s § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Obsah zprávy o uplatňování územního plánu:  
 
ÚVOD 

a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu vč. vyhodnocení podmínek, na základě 
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, 
c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 
d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona 
e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, 
f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního 
plánu 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny 

j) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
k) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. 2 ÚP Pozořice 
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ZÁVĚR 
 
ÚVOD:  
 
Městys Pozořice se nachází v okrese Brno – venkov a patří do správního obvodu obce s 
rozšířenou působností Šlapanice. Správní území Městyse je tvořené katastrálním územím 
Pozořice, které sousedí s obcemi Hostěnice, Olšany, Rousínov (k. ú. Vítovice), Viničné Šumice, 
Kovalovice, Holubice, Sivice a jejich katastrálním územím. 
 
Městys Pozořice má platný územní plán, který byl vydán formou opatření obecné povahy 
Zastupitelstvem městyse Pozořice dne 23. 2. 2009, datum nabytí účinnosti 31. 3. 2009, ve 
znění Změny č. 1, která byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Městyse 
Pozořice dne 17. 8. 2016, datum nabytí účinnosti 1. 10. 2016. Územní plán Městyse Pozořice 
byl zpracován pro celé katastrální území.  
 
Dále byla zpracována územní studie pro lokalitu: 

-  F Cihelna, plocha bydlení, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti 
dne 25. 1. 2013  

- K1 Hostěnícká U Hájovny, plocha bydlení, která byla vložena do evidence územně 
plánovací činnosti dne 22. 12. 2011 

-  L1 Líchy, plocha bydlení, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti 
dne 22. 12. 2011  

- P3 Za Myslivcem, plocha bydlení, která byla vložena do evidence územně plánovací 
činnosti dne 27. 6. 2011. 

 
V souladu s § 55 stavebního zákona je nyní pořizovatelem zpracována tato zpráva o 
uplatňování územního plánu v uplynulém období. 
 

a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu vč. vyhodnocení podmínek, na 
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a 
vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území 

 
Při uplatňování územního plánu městyse Pozořice byla v období od nabytí účinnosti 
dokumentace dodržena koncepce rozvoje území, vycházející z respektování chráněných 
hodnot území a dále z požadavku vymezení rozvojových ploch obce s hlavním cílem 
zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území s důrazem 
zejména na velký rozvojový potenciál území.  
Městys má příznivé podmínky pro další vývoj i stabilizaci. Významné jsou krajinné hodnoty, z 
hlediska urbanizace jsou významné možnosti pro plošný rozvoj zejména obytných funkcí 
(dostatek ploch pro novou obytnou zástavbu), sport a rekreaci, a funkce komerčně- 
podnikatelské. 
 
Za posuzované období byl zaznamenán nárůst z původních cca 2 160 obyvatel (stav k 1.1. 
2010) na 2 339 obyvatel registrovaných k 1. 1. 2020. ÚP předpokládá nárůst obyvatel 
maximálně do počtu 2 300 (str. 3 textové části Právní stav po vydání změny č. 1). 
V územním plánu Pozořice byly vymezeny nové zastavitelné plochy bydlení, plochy pro sport a 
rekreaci, plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu, veřejných prostranství, plochy pro 
výrobu a skladování a pro smíšenou výrobu.  
Plochy pro občanské vybavení, plochy pro veřejná prostranství a plochy smíšené obytné nejsou 
v ÚP Pozořice samostatně vymezovány regulativem úrovně A, jsou vymezovány jako přípustné 
ve vymezených zónách. 
Pro některé z funkčních ploch byla stanovena podmínka pro rozhodování prověření změn jejich 
využití územní studií nebo regulačním plánem.  
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Změnou č. 1 územního plánu byly yymezeny plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování v území. 
Jedná se o lokality: 

- B2 Lepky – Holubická, plocha bydlení 
- F Cihelna, plocha bydlení 
- K1 Hostěnícká U Hájovny, plocha bydlení 
- L1 Líchy, plocha bydlení 
- M2 Maršíky, plocha bydlení 
- P1 Za Myslivce, plocha bydlení 
- P2 Za Myslivcem, plocha bydlení 
- P3 Za Myslivcem, plocha bydlení 
- P4 Za Myslivcem, plocha bydlení 
- S1 Pod Poustkou, plocha sportu, rekreace, veřejné zeleně a vybavenosti pro sport a 

rekreaci 
- Q3 Chmelnice, solární energetika, výroba, služby a sklady 
- R1 Holubická, výroba služby a sklady 

 
Byla zpracována studie lokality F Cihelna, plocha bydlení, která byla vložena do evidence 
územně plánovací činnosti dne 25. 1. 2013, studie lokality K1 Hostěnícká U Hájovny, plocha 
bydlení, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 22. 12. 2011, studie 
lokality L1 Líchy, plocha bydlení, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 
22. 12. 2011 a studie lokality P3 Za Myslivcem, plocha bydlení, která byla vložena do evidence 
územně plánovací činnosti dne 27. 6. 2011. V uvedených lokalitách nebyla dosud zahájena 
výstavba, kromě lokality L1 Líchy. 
 
Plochy R1 Holubická, výroba služby a sklady a Q3 Chmelnice, solární energetika, výroba, 
služby a sklady, jsou reálně zastavěny, ačkoliv jejich využití je podmíněno v ÚP zpracováním 
územní studie, která by byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. 
 
Změnou č. 1 územního plánu byla yymezena plocha, ve které je pořízení a vydání regulačního 
plánu podmínkou pro rozhodování o jejich využití: 

- S2 Pod Poustkou, plocha stávajícího areálu lehké výroby a služeb 
 
Městys Pozořice má platný územní plán, který byl vydán formou opatření obecné povahy 
Zastupitelstvem Městyse Pozořice dne 23. 2. 2009, datum nabytí účinnosti 31. 3. 2009, ve 
znění Změny č. 1, která byla schválena zastupitelstvem dne 17. 8. 2016, datum nabytí účinnosti 
1. 10. 2016. 
 
Z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace je pro městys Pozořice závazná Politika 
územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, dále 4. úplná aktualizace 
ÚAP Jihomoravského kraje pořízená v roce 2017 a čtvrtá úplná aktualizace územně 
analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice z konce roku 
2016, která mj. identifikovala „problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích“. 
Územně analytické podklady (dále také „ÚAP“) průběžně aktualizují limity využití území, 
hodnoty území a záměry na provedení změn v území ve správním obvodě obce s rozšířenou 
působností Šlapanice.  
 
K 1.1.2018 vešla v platnost novela zákona 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a 
stavebním řádu (SZ), ve znění zákona č.225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“) a jeho 
právních předpisů, vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.. V čl. II přechodná ustanovení odst. (2) se 
uvádí – Územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, 
která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č.500/2006 
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Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky (29.1.2018), se při nejbližší 
aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví podle vyhlášky č.500/2006 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.  
 
Dále došlo ke změnám důležitých zákonů např.: zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č.258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dalších.  
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Přehled zastavěnosti vymezených zastavitelných ploch pro bydlení 
V Pozořicích je vymezena obytná zóna, konkrétní plochy pro bydlení jsou vymezovány 
přípustné na dalších plochách.  
 

 

KÓD  Trať, lokalita Ploch
a cca 
(ha) 

Počet RD Nařízena 
ÚS,RP 

Pořízena 
ÚS, RP 

Využito 
 % 

KÓD  

A1 Nová 1,70 7   2 28,6 
A2 Nová 0,40 4   4 100,0 
A3 Nová – SZ fronta 0,80 9   4 44,5 
A4 Nová – pod kostelem 0,40 2   1 50,0 
A5 Nová – u vlečky 0,25 1   0 0,0 
A6 Nová – u vlečky 0,45 2   0 0,0 
B1 Lepky 1,10 8   0 0,0 
B2 Lepky - Holubická 12,90 100   14 14,0 
C1,C
2 

U Školy 1,00 7   3 42,9 

D1 Holubická 0,38 2   0 0,0 
D2 Holubická 0,20 2   0 0,0 
D3,D
4 

Holubická 0,80 5   2 40,0 

D5 Holubická 0,40 2   2 100,0 
D6 Holubická 0,60 3   0 0,0 
D7 Holubická – Pod Poustkou 0,88 6   0 0,0 
E Kovalovická 1,80 12   6 50,0 
F Cihelna  1,30 10 ÚS 25.1.2013  0,00 
G1 Šumická 3,70 10   2 20,0 
G2 Šumická 0,70 7   2 28,6 
H1 Úvoz 0,45 3   0 0,0 
H2 Úvoz 0,20 2   0 0,0 
J Jezera 0,20 1   1 100,0 
K1 Hostěnická 1,90 18 ÚS 22.12.201

1 
0 0,0 

L1 Líchy 1,20 12 ÚS 22.12.201
1 

2 16,7 

L3 Líchy 0,15 2   2 100,0 
M1 Maršíky 0,1 1   1 100,0 
M2 Maršíky 1,60 12 ÚS  0 0,0 
N1 Kovalovická – pod 

Poustkou 
0,20 1   1 100,0 

N2 Kovalovická – pod 
Poustkou 

0,15 1   1 100,0 

P1 Za Myslivcem 1,00 12 ÚS  0 0,0 
P2 Za Myslivcem 1,70 18 ÚS  0 0,0 
P3 Za Myslivcem 0,70 8 ÚS 27.6.2011 0 0,0 
P4 Za Myslivcem 1,10 12 ÚS  0 0,0 
P5 Za Myslivcem 0,07 1   0 0,0 
- Ulice Pod Kostelem 0,05 1     
 CELKEM 40,98 296   50 16,9 % 
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Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, Cíle územního plánování § 18 
v odst. 4:  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom 
chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S 
ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.“  
Dle doplňujících průzkumů a rozborů navržené zastavitelné plochy pro bydlení nejsou k 
dnešnímu dni z velké části zastavěné a z tohoto důvodu není potřeba vymezovat další plochy 
pro bydlení.  
 
 
Přehled zastavěnosti vymezených zastavitelných ploch pro sport a rekreaci 
 
V Pozořicích je vymezena zóna rekreace, konkrétní plochy jsou vymezovány regulativem 
úrovně "B", popř. jsou přípustné na dalších plochách. 
 
 

 
Plocha S1 Pod Poustkou nebyla podrobněji zpracována územní studií a nebylo tedy možno 
v uplynulém období v tomto území realizovat záměry. Lhůta pro pořízení studie je stanovena na 
dobu 5 let od nabytí účinnosti Změny č. 1 územního plánu Pozořice, tj. od roku 2016. Vzhledem 
ke komplikovanému tvaru území a s ohledem na jeho dostatečnou využitelnost různým 
aktivitami sportu a rekreace se jeví jako žádoucí před započetím výstavby v lokalitě S1 
zpracovat buď územní studii, nebo alespoň alternativní studii využití, které by naznačily konflikty 
v území a nastínili jejich možné komplexní řešení. 
 
Přehled zastavěnosti vymezených zastavitelných ploch technické infrastruktury 
 
Plochy pro TI jsou jako samostatné plochy (regulativ úrovně A) vymezeny v nezbytném 
rozsahu. S ohledem na rozsah překryvnou formou - vymezením plochy s regulativem úrovně 
„B“ v souladu se systémem regulativů - je vymezena plocha pro sběrny dvůr v zóně centrální 
obytné v prostoru u hřbitova s označením lokality U2 U Hřbitova.  
 
 

Plocha návrhová U2 technické infrastruktury určená ÚP pro sběrný dvůr takto využita nebude 
(celkem pochopitelně, není to vhodné sousedství). Bylo vydáno dne 14. 1. 2020 závazné 

KÓD  Trať, lokalita Plocha cca 
(ha) 

Funkce, popis záměru, 
poznámka 

Nařízena 
ÚS,RP 

Pořízena 
ÚS, RP 

Využito 
 % 

stávající 
- U Školy 1,90 Sportovní areál   95,0 
- Oulehla 0,20 Louka v lese, volná 

plocha s mobiliářem a 
srubem 

  85,0 

navržené 
S1 Pod Poustkou 3,3 Sport, rekreace, veřejná 

zeleň, vybavenost pro 
sport a rekreaci 

ÚS  0,0 

CELKEM      5,90   33,48 

KÓD  Trať, lokalita Plocha 
cca (ha) 

Funkce, popis záměru, 
poznámka 

Nařízena 
ÚS,RP 

Pořízena 
ÚS, RP 

Využito 
 % 

U2 U hřbitova 0,30 Sběrný dvůr -   0,0 
CELKEM  0,30   0,0 
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stanovisko OÚPP pro záměr výstavby „Středisko sběrného odpadu na pozemku p.č. 1569/23, 
k.ú. Pozořice“ v ploše Chmelnice za vlečkou Q2. Plocha U2 bude navržena pro rozšíření 
hřbitova nebo park či veřejnou zeleň aby sousedství hřbitova nerušilo pietu stávajícího 
pohřebiště. 
 
 
Přehled zastavěnosti vymezených zastavitelných ploch pro výrobu a skladování 
 
 

 
 
 
Přehled zastavěnosti vymezených zastavitelných ploch pro smíšenou výrobu 
 
 
 

 
Plocha F Cihelna je již vedena v ploše návrhové k bydlení v RD označené písmeny Ba. 
 
Závěr: 
Využití zastavitelných ploch, realizace veřejně prospěšných staveb a opatření, probíhá 
v souladu s platným územním plánem Pozořice. Městys Pozořice nepožaduje 
vymezení nových zastavitelných ploch ani ploch přestavby ani nové vymezení veřejně 
prospěšných staveb a opatření. 

KÓD  Trať, lokalita Plocha 
cca (ha) 

Funkce, popis záměru, 
poznámka 

Nařízena 
ÚS,RP 

Pořízena 
ÚS, RP 

Využito 
 % 

stávající 
- U vlečky 0,80 Výrobní služby, správa 

TS 
-   95,0 

- Díly-Holubická 5,20 Smíšená výroba - sklady -  85,0 
navržené 
Q2 Chmelnice za 

vlečkou 
0,70 Výroba, služby, sklady -  0,0 

Q3 Chmelnice za 
vlečkou 

8,70 Solární energetika, 
výroba, služby a sklady 

ÚS nebyla 75,0! 

R1 Holubická 3,20 Výroba, služby, sklady ÚS nebyla 63,0! 
CELKEM      18,60        73,77 

KÓD  Trať, lokalita Plocha 
cca (ha) 

Funkce, popis záměru, 
poznámka 

Nařízena 
ÚS,RP 

Pořízena 
ÚS, RP 

Využito 
 % 

stávající 
F Cihelna 1,50 

Už se 
nepočítá 

stávající areál výroby 
navržen k transformaci na 

RD 

-   0,0 

S2 Pod Poustkou 0,55 Stávající areál lehké výroby a 
služeb  

RP - 60,0 

navržené 
Q1 Nová za 

vlečkou 
0,50 Smíšená výrobní s možností 

bydlení v integrovaném 
objektu 

-  75,0 

R3 Holubická 1,40 Nezatěžující výroba, sklady a  
administrativa 

-  0,0 

CELKEM 2,45   28,78 
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Změnily se podmínky, na základě, kterých byl územní plán Pozořice vydán a je třeba 
pořídit změnu, kterou bude územní plán uveden do souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací.  
Dále budou prověřeny lokality na změnu využití požadované jednotlivými žadateli.  
 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů 

 
K řešenému území se vztahují územně analytické podklady Jihomoravského kraje – 4. 
aktualizace 2017 (ÚAP JMK), které byly zpracovány v souladu s požadavky zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Aktualizace ÚAP JMK určuje obecné problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci, 
zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a 
hygienických závad, vzájemných střetů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s 
limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních 
podmínek udržitelného rozvoje území. 
 
V rámci ÚAP Jihomoravského kraje jsou evidovány pro ORP Šlapanice následující závady a 
problémy, které lze aplikovat na městys Pozořice: 
 
Suburbanizace v území Metropolitní rozvojové oblasti Brno 
 
Charakter závady: Značný rozvoj bydlení v zázemí krajského města Brna bez zajištění 
adekvátní vybavenosti veřejnou infrastrukturou. Kapacita stávající dopravní sítě v území OB3 
přestává dostačovat narůstajícím objemům zejména cílové a zdrojové dopravy a je omezením 
rozvoje území. 
 
Požadavky na odstranění nebo omezení problému: Podporovat v silniční dopravě průchod 
nadřazené dopravní sítě Metropolitní rozvojovou oblastí Brno a rozvedení dopravních proudů 
do koridorů, které budou schopny ochránit dotčená sídla v Metropolitní rozvojové oblasti 
Brno a zvláště město Brno před nadbytečnou dopravou při maximální eliminaci negativních 
dopadů dopravy na životní prostředí a lidské zdraví. Vytvářet územní předpoklady pro další 
rozvoj ekonomických aktivit v oblasti pokročilých služeb, znalostní a vzdělanostní 
ekonomiky a to především v jádrovém území Metropolitní rozvojové oblasti Brno (Brno, 
Modřice, Šlapanice). Podporovat vzájemnou koordinaci rozvoje města Brna a okolních sídel, 
zejména z hlediska vyváženosti rezidenčních a pracovních funkcí. Podporovat posílení 
polycentrického rozvoje Metropolitní rozvojové oblasti Brno prostřednictvím podpory 
sekundárních center osídlení (Kuřim, Modřice, Rosice, Zastávka, Šlapanice, Veverská 
Bítýška, dále Pohořelice, Rajhrad, Slavkov u Brna, Tišnov, Židlochovice); vytvářet zde 
územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj veřejné infrastruktury. Podporovat směřování 
rozvoje bydlení do center osídlení (Brno, Adamov, Kuřim, Modřice, Pohořelice, Rajhrad, 
Rosice, Zastávka, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veverská Bítýška, Zastávka, 
Židlochovice) a sídel s odpovídající veřejnou infrastrukturou. 
 
K řešenému území se vztahují Územně analytické podklady správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Šlapanice (4. úplná aktualizace 2016), do jehož správního obvodu 
náleží řešené území městyse Pozořice. Městys Pozořice má dobré územní podmínky pro 
příznivé životní prostředí a pro soudržnost společenství obyvatel území. Třetí pilíř -  pro 
hospodářský rozvoj není hodnocen jako optimální. Východiskem pro vyhodnocení vyváženosti 
vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území byly předchozí aktualizace ÚAP SO 
ORP Šlapanice a metodika MMR.  
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Nevyváženost územního rozvoje pramení zejména z polohy v brněnském metropolitním 
regionu. Obce v SO ORP Šlapanice výrazně kooperují v hospodářské a sociální oblasti s 
Brnem. 
Při naplňování územního plánu od doby jeho vydání do doby schválení této zprávy nebyly 
zjištěny negativní dopady územního plánu na udržitelný rozvoj území. Z hlediska životního 
prostředí je využíváno kvalitních životních podmínek pro bydlení. Z hlediska sociální 
soudržnosti byly vytvořeny podmínky pro plynulý růst počtu obyvatel vymezením nových ploch 
pro bydlení. 
 
Problémem SO ORP Šlapanice je velký stavební rozvoj v krátké časové epoše, kdy se za 
posledních 20-25 let některé obce ztrojnásobily nebo zdvojnásobily. Dochází k prostorovému 
srůstání sídel mezi sebou (např. Sivice-Pozořice-Viničné Šumice-Kovalovice) a Brnem. 
 
Pozořice jsou zmiňovány v UAP Šlapnice i v souvislosti s estetickou závadou, kterou je 
problematická architektura socialistického nákupního střediska hyzdící jinak starobylé náměstí. 
ÚAP formulují názor, že veřejný sektor by měl jít příkladem v kvalitě architektury veřejných 
budov a estetické úpravě veřejných prostranství, přičemž by měl ctít místní stavební tradici a 
pozitivně ovlivňovat vkus stavebníků. 
 
Z hlediska hospodářského rozvoje byly návrhem nových ploch výroby a skladování Q2 
Chmelnice za vlečkou, Q3 Chmelnice za vlečkou, R1 Holubická a ploch pro smíšenou výrobu 
Q1 Nová za vlečkou a R3 Holubická vytvořeny podmínky pro drobné podnikání obyvatel na 
vlastních pozemcích. 
 
 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 
Soulad s Politikou územního rozvoje (PÚR)  
Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č.1, 2, 3, 4 a 5 zveřejněné na 
webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vyplývá, že městys Pozořice patří do 
metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Šlapanice. Důvody vymezení metropolitní rozvojové oblasti se oproti PÚR ČR nemění.  
 
Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
jsou návrhem ÚP Pozořice respektovány, zejména s akcentem na stanovené priority bod 16 
kapitoly 2PÚR ČR 2008 (tj. komplexní řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu 
života a hospodářský rozvoj území), na bod 20 (t.j. rozvojové záměry, které mohou významně 
ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat 
potřebná kompenzační opatření. ) a na bod 20a (tj. 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). 
 
 
Zohlednit v ÚP priority stanovené v bodech 1 až 23 ZÚR zejména pak: 
 

- Při vymezování zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné 
technické infrastruktury, občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území 

- Z hlediska ochrany a rozvoje civilizačních hodnot vytvořit podmínky pro obsluhu území 
veřejnou infrastrukturou a podpořit zachování zemědělského charakteru území 

- Kromě výše uvedeného musí být v návrhu zabezpečen soulad i s ostatními částmi ZÚR, 
pokud se řešeného území dotýkají 
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-  Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami 
(záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.). 

 
 
Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK) 
 
Jihomoravský kraj pořídil nové ZUR JmK, které byly vydány opatřením obecné povahy dne 5. 
10. 2016 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. Platný územní plán Pozořice byl vydán formou 
opatření obecné povahy Zastupitelstvem městyse Pozořice dne 23. 2. 2009, datum nabytí 
účinnosti 31. 3. 2009, ve znění platné Změny č. 1, která byla vydána formou opatření obecné 
povahy Zastupitelstvem Městyse Pozořice dne 17. 8. 2016, datum nabytí účinnosti 1. 10. 2016, 
tedy před účinností ZÚR. 
Dále je pořízena Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Aktualizace 
č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které jsou účinné ode dne 31. 10. 2020. 
 
 
V kap. A návrhové části ZÚR JMK stanovují priority územního plánování Jihomoravského 
kraje pro územně plánovací činnost kraje a obcí a pro rozhodování v území. 
Ve změně č. 2 ÚP je třeba zohlednit priority územního plánování JMK a promítnout je do 
územního plánu Pozořice. 
 
V kap. B návrhové části ZÚR JMK vymezují na území JMK rozvojové oblasti a 
rozvojové osy, kterými se rozumí zpřesněné rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené 
politikou územního rozvoje a rozvojové oblasti a rozvojové osy nadmístního významu. 
ZÚR JMK stanovují, že území městyse Pozořice je zařazeno do OB3 metropolitní 
rozvojové oblasti Brno.  
Ve změně č. 2 ÚP je třeba zohlednit a vyhodnotit požadavky na uspořádání a využití 
území a úkoly pro územní plánování a promítnout je do územního 
plánu Pozořice. 
 
V kap. C návrhové části ZÚR JMK vymezují na území JMK specifické oblasti. Městyse 
Pozořice se netýkají žádné specifické oblasti. 
 
V kap. D návrhové části ZÚR JMK vymezují plochy a koridory veřejné infrastruktury 
nadmístního významu, kterými se rozumí plochy pro umístění dopravní a technické 
infrastruktury, a plochy a koridory územních rezerv, jejichž potřebu a plošné nároky je 
nutno prověřit. 
Městyse Pozořice se týká vedení krajské sítě cyklistických koridorů – trasa Brno – 
Tvarožná – Slavkov – Bučovice (-Uherské hradiště – Starý Hrozenkov – Trenčín) a trasa 
Brno – Tvarožná – Rousínov – Vyškov (Prostějov). Z hlediska koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy jsou další cyklistické koridory zařazené do krajské sítě Ostrov u 
Macochy – Jedovnice – Rousínov (1), Habrůvka – Křtiny – Hostěnice – Pozořice a Brno 
(2), Líšeň – Hostěnice – Kalečník (3).  
 
Byly doplněny trasy zařazené do krajské sítě Ostrov u Macochy – Jedovnice – Rousínov 
(1), Habrůvka – Křtiny – Hostěnice – Pozořice a Brno (2), Líšeň – Hostěnice – Kalečník (3), 
ve změně č. 2 ÚP je třeba zohlednit a vyhodnotit. 
 
 
V kap. D návrhové části ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a 
regionálního územního systému ekologické stability krajiny, kterými se rozumí plochy pro 
umístění nadregionálních a regionálních prvků ÚSES.  
 
V rámci ÚSES ZÚR JmK vymezují nadregionální biokoridor K 132MH (Hostěnice, Mokrá-
Horákov, Ochoz u Brna, Pozořice, Sivice, Březina, Drnovice, Luleč, Nemojany, Olšany, 
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Podivice, Račice-Pístovice, Vyškov a Zelená Hora) a nadregionální biokoridor K 132T (Brno, 
Boleradice, Borkovany, Diváky, Klobouky u Brna, Bošovice, Holubice, Hostěrádky-Rebešov, 
Křenovice, Otnice, Zbýšov, Blažovice, Mokrá-Horákov, Ochoz u Brna, Podolí, Pozořice, Práce, 
Sivice, Tvarožná, Újezd u brna, Velatice, Viničné Šumice, Březina, Drnovice, Habrovany, Luleč, 
Nemojany, Olšany, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, Rousínov, Vyškov, Zelená Hora, 
Těšany). 
 
Dále ZÚ JmK vymezují na katastrálním území plochu pro regionální biocentrum RBC 
JM21 Vítovské údolí 2 a RBC 201 Vítovské údolí 1. 
Je třeba promítnout do územního plánu. 
 
 
V kap. E návrhové části ZÚR JMK upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a 
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje. 
 
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje: 
 
Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se stanovují 
tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

a) Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity 
území. 

b)  Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území 
a ke kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody. 

c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění rekultivace území po těžbě surovin a řešení 
způsobu dalšího využívání území. 
 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot se stanovují 
tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

a) Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, 
regionů lidové architektury, území s archeologickými nálezy, významných poutních míst 
a území významných urbanistických hodnot. 

b) Vytvářet územní podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního 
ruchu. 

 
Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se stanovují 
tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 
a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. Je třeba 
promítnout do územního plánu. 

 
 
V kap. F návrhové části ZÚR JMK stanovují a vymezují jednotlivé typy krajin a jejich 
cílové charakteristiky. 
 
Správní území městyse Pozořice je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného celku 
Račického (20). 
 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše tohoto krajinného celku se 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

a) Podporovat zachování stávajícího lesozemědělského charakteru území. 
b) Podporovat rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika). 

 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše tohoto krajinného celku se 
stanovují úkoly pro územní plánování, takto: 
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1.. Vytvářet územní podmínky k ochraně volné krajiny před narušením jejího obrazu a 
charakteru v důsledku výstavby výškově a plošně výrazných staveb. 

2.. Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného 
rázu. 

Výše uvedené je třeba promítnout do územního plánu. 
 
 
Kapitola – G návrhové části ZÚR JMK vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 
 ZÚR JMK vymezují na území JMK veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu, 
včetně všech souvisejících staveb a objektů (dále VPS), pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám, potřebná k uskutečnění VPS podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, odejmout nebo omezit. 
 
Na správním území městyse Pozořice se nevymezují ze ZÚR JMK veřejně prospěšné 
stavby. 
 
Na správním území městyse Pozořice se nevymezují ze ZÚR JMK veřejně prospěšná 
opatření (dále VPO), pro která lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná k uskutečnění 
VPO podle zákona č.183/2006 Sb., odejmout nebo omezit. ZÚR JMK nevymezují na území 
obce plochy a koridory pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 
 
 
 
Kapitola – H návrhové části ZÚR JMK požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně 
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. 
 
ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí 
při upřesňování a vymezování ploch a koridorů, v územně plánovací dokumentaci obcí. 
 
Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a 
vymezit níže uvedené plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci městyse 
Pozořice: 
 
plochy a koridory 
 
 
dopravní infrastruktura 
 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

 
 
 

  RBC 201, RBC JM21, 
K 132MH, K 132T   

 
 
 
 
 
ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a 
stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.7. textové části ZÚR JMK, v územně 
plánovací dokumentaci dotčených obcí a to s ohledem na územně technické podmínky, 
prostupnost území pro nemotorovou dopravu a návaznost na související atraktivity takto: 
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SO ORP 

 
obec 

Označení cyklistické 
trasy a sítě 

 
Šlapanice 

 
Pozořice 
 

 
Krajská síť 
 

 
Požadavky na koordinaci územních rezerv 
 
ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
upřesňování a vymezení územních rezerv, v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol 
pro územní plánování ZÚR JMK ukládá územně koordinovat, upřesnit a vymezit územní rezervy 
v územně plánovací dokumentaci obcí. 
ZÚR JmK ukládá územně koordinovat, upřesnit a vymezit územní rezervy pro příslušné plochy 
a koridory v územně plánovací dokumentaci dotčených obcí: 
Na katastrálním území Městyse Pozořice změnou č. 1 a 2. ZÚR JMK  nebyly vymezeny 
v kapitole D. Textové části žádné plochy územních rezerv. 
 
Při upřesňování a vymezování ploch a koridorů ze ZÚR JMK bude dbáno na zajištění 
koordinace územně plánovací činnosti se sousedními obcemi (ve smyslu kap. H ZÚR 
JMK), popř. na dostatečné odůvodnění v případech, kdy návaznost na územně 
plánovací dokumentaci sousední obce nebude z objektivních důvodů možná (včetně 
formulace požadavků na zajištění koordinace v rámci územně plánovací činnosti takové 
obce). 
 
Shrnutí: 
ÚP Pozořice bude dán prostřednictvím změny č. 2 do souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací tedy Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje. 
 
d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 
stavebního zákona 
 
Stávajícím ÚP jsou vymezeny dostatečně veliké zastavitelné plochy pro bydlení, občanské 
vybavení, pro dopravu i pro veřejná prostranství. Jsou vymezeny dostatečné plochy návrhů 
změn v krajině tak, aby byly vytvořeny územní podmínky pro zkvalitnění krajiny, pro 
možnost jejího využití i pro územní systém ekologické stability.  
 
Z doplňujících průzkumů a rozborů nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, 
protože dochází k pozvolnému využívání zastavitelných ploch. Nebyla prokázána nemožnost 
využít již vymezené zastavitelné plochy dle 55 odst. 4 stavebního zákona. 
 
e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání 
změny 
 
ÚP Pozořice byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem městyse Pozořice dne 
23. 2. 2009, datum nabytí účinnosti 31. 3. 2009, ve znění Změny č. 1, která byla vydána formou 
opatření obecné povahy Zastupitelstvem Městyse Pozořice dne 17. 8. 2016, datum nabytí 
účinnosti 1. 10. 2016.  
 
Jihomoravský kraj pořídil nové ZÚR JmK, které byly vydány opatřením obecné povahy dne 5. 
10. 2016 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016.  
Dále byla pořízena Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a 
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, která byla schválena dne 17. 
9. 2020. 
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Zároveň došlo k novelizaci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
včetně jeho prováděcích předpisů. 
 
Z toho vyplývá, že se změnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací 
dokumentace vydána. Při pořízení nejbližší změny ÚP budou zapracovány požadavky ZÚR 
JmK pro k.ú. Pozořice do územního plánu a tím bude splněn požadavek stavebního zákona, 
kde se v § 5 odst. 6) SZ mimo jiné uvádí, dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla 
územně plánovací dokumentace vydána, jsou obce povinny pořídit změnu příslušné územně 
plánovací dokumentace. 
Změna ÚP bude obsahovat aktualizaci ÚP dle požadavku ZÚR JmK viz. Kapitola c) 
vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Také bude uveden do souladu s platnou legislativou. 
 
 
Zastupitelstvo městyse Pozořice se rozhodlo prověřit změny požadované žadateli: 

 
1) Vítězslav Čuhaj  

Žádá o změnu funkčního využití pozemku p. č. 2088/36 b k. ú. Pozořice. Pozemek je 
situován mimo zastavěné území v ploše stabilizované Zz zemědělské prvovýroby. Žádá 
změnu funkčního využití plochy na rekreaci s možností výstavby objektu pro rekreaci.  
 
Ze stanoviska orgánu ochrany přírody a orgánu státní správy lesů vyplynul nesouhlas s 
návrhem změny v bodě 1) Vítězslava Čuhaje, tedy se změnou využití pozemku p. č. 
2088/36. Pozemek se nachází v nezastavěné území obce v přírodní lokalitě a v těsné 
blízkosti lesa. Výstavba rekreačního objektu je v lokalitě nežádoucí. 
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2) Bernard Šíma  

Žádá o změnu funkčního využití pozemků p. č. 1848/7, 1848/11, 1848/12 a 1848/13 v k. ú. 
Pozořice, které jsou vymezeny mimo zastavěné území v ploše návrhové k bydlení v RD 
s podlažností 1+ P2, a kde je podmíněno rozhodování vytvořením ÚS, na funkční využití pro 
bytové domy Bd s podlažností 2+.  
 
Orgán ochrany přírody nesouhlasí s návrhem změny v bodě 2) Bernard Šíma a shodně v 
bodě 3) p. Valníčková. Jedná se o změnu funkčního využití pozemků p. č. 1848/7, 1848/11, 
1848/12 a 1848/13. Vyšší stavby by s ohledem na krajinný ráz lokalitu negativně narušily. 

 
 
 

  
 

3) Valníčková IKLANUS SE, návrh shodný s návrhem č. 2 pana Šímy. 

Žádá o změnu funkčního využití pozemků p. č. 1848/7, 1848/11, 1848/12 a 1848/13 v ÚP mimo 
zastavěné území v ploše návrhové k bydlení v RD s podlažností 1+ v ploše označené P2, kde 
je podmíněno rozhodování vytvořením ÚS, na plochu pro bytové domy Bd s podlažností 2+.  
 
Ze stanoviska orgánu ochrany přírody vyplynul  nesouhlas s návrhem změny v bodě 2) Bernard 
Šíma a shodně v bodě 3) p. Valníčková. Jedná se o změnu funkčního využití pozemků p. č. 
1848/7, 1848/11, 1848/12 a 1848/13. Vyšší stavby by s ohledem na krajinný ráz lokalitu 
negativně narušily. 
 
  
 

4) Mašková  

Žádá o začlenění pozemku p. č. 151/4  v k. ú. Pozořice do zastavitelného území. Pozemek je 
situován v zastavěném území v ploše 4a obytná, avšak je začleněn mezi pozemky 
nezastavitelné. 
 
 

5) Eva Čeganová 

Žádá o změnu pozemků p. č. 1990 a 1988 v k. ú. Pozořice, které jsou situovány mimo 
zastavěné území, z funkčního využití  plochy UZ užitková zeleň zahrad a extenzivních sadů a 
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vinic bez nadzemních staveb, s možností oplocení, na plochu užitkové zeleně UR s možností 
umístěn í drobných staveb příslušenství.   

 
 
 

 
6) Krchňaví  

Žádají o změnu funkčního využití pozemků p. č. st. 874 a  875 v k. ú. Pozořice  z plochy 
zemědělské  prvovýrobní na plochu obytnou základní regulativ  úrovně A  4a obytná,  
regulativ úrovně B Ba bydlení v RD 1+. Objekt veden jako zastavěné území, přilehlé 
pozemky nezastavěné.  
 
KrÚ JmK - OD – z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve věci 
řešení silnic II. a III. třídy dle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a dle ustanovení § 40 
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění změnu 
funkčního využití pozemků p. č. 874 a 875 v k. ú. Pozořice podmiňuje zachováním jediného 
přímého dopravního napojení na silnici II/383.  

 

 
7) Eliška Buršová  

Žádá změnu funkčního využití pozemku p. č. 1522 v k. ú. Pozořice v nezastavěném 
území z funkční plochy zahrad na  obytnou základní regulativ  úrovně A  4a obytná, 
regulativ úrovně B Ba bydlení v RD 1+.   
 
KrÚ JmK - OD – z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve věci 
řešení silnic II. a III. třídy dle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a dle ustanovení § 40 
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění změnu 
funkčního využití pozemku podmiňuje dopravní obsluhou ze stávající obslužné místní 
komunikace, v odůvodněném případě bude přípustné jedno dopravní napojení plochy přímo na 
silnici II/383.  
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8) Městys Pozořice  

Plocha návrhová U2 technické infrastruktury určená ÚP pro sběrný dvůr takto využita nebude. 
Bylo vydáno dne 14. 1. 2020 závazné stanovisko OÚPP pro záměr výstavby „Středisko 
sběrného odpadu na pozemku p.č. 1569/23, k.ú. Pozořice“ v ploše Chmelnice za vlečkou Q2. 
Plocha U2 bude změnou ÚP určena pro rozšíření hřbitova, park či veřejnou zeleň aby 
sousedství hřbitova nerušilo pietu stávajícího pohřebiště.  
 
V pokynech návrhu změny č. 2 ÚP nebudou dále uplatňovány změny požadované 
žadateli v bodě 1) Vítězslav Čuhaj, 2) Bernard Šíma a 3) Valníčková IKANUS SE.  
Ostatní změny zůstávají zařazeny k dalšímu prověření: 
Změna navrhovaná manžely Krchňavými č. 6 a Eliškovou Buršovou č. 7) bude 
podmíněna dopravním napojením stanoveným KrÚ JmK – OD. Bude zapracována změna 
funkčního využití plochy Q2 dle požadavku Městyse Pozořice. 
 
 
f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní 
vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
 
Některé požadavky změny č. 2 ÚP se týkají zapracování požadavků z nadřazené ÚPD a úpravy 
regulativů ve stávajících plochách, a to i mimo zastavěné území městyse. Bude prověřeno.  
 
 
 
 g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno 

 
Nejsou stanoveny žádné požadavky na zpracování variant. 
 
 
 
h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených 
pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu 

 
Ze skutečností uvedených v bodech a) až d) nevyplývá potřeba na pořízení nového územního 
plánu. 
 
i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny 
 
Při naplňování ÚP Pozořice nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území 
a územní rozvoj městyse Pozořice neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území. 
Proto nejsou zprávou stanoveny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo 
kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 
 
 
Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající z projednání s 
dotčenými orgány a veřejností: 
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KrÚ JmK – OÚPSŘ 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – neuplatňuje 
požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 ÚP Pozořice na životní prostředí („SEA 
vyhodnocení“).  
 Z pokynů pro zpracování návrhu změny ÚP, obsažených v „Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP 
Pozořice“ vyplývá, že návrh změny č. 2 ÚP Pozořice může teoreticky stanovit rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu, a je tedy koncepcí ve smyslu 
ustanovení § 10a zákona. Na základě posouzení jednotlivých dílčích změn navrhnutých k 
prověření, s přiměřeným využitím kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, však OŽP požadavek 
na SEA vyhodnocení návrhu změny č. 2 ÚP Pozořice neuplatňuje. Vychází přitom především z 
charakteru a rozsahu návrhových ploch řešených požadavky obsaženými v těchto pokynech. 
 
Z hlediska zájmů zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – Dotčeným věcně a místně příslušným 
vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu je dle § 106 odst. 2 vodního 
zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě 
požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Šlapanice, OŽP.  
 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích – OŽP není věcně příslušným orgánem státní 
správy lesů.  
 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., ochraně zemědělského půdní fondu OŽP  uplatňuje 
vyjádření k „Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Pozořice“ obsahujícího pokyny pro zpracování 
změny č. 2 ÚP Pozořice s požadavky na obsah změny územního plánu.  
Při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Pozořice je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 
a 2 zákona o ochraně ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF 
vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové 
řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a 
to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.  
Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu s účinností od 15. 11. 2019 dále upravuje v ust.:  
 

- § 3 předmět vyhodnocení důsledků územního plánu, souladu s čl. II odst. 1 metodického 
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 01. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k 
odnímání půdy ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF, projednává OŽP lokality s 
výměrou nad 10 ha s orgánem ochrany ZPF Ministerstva životního prostředí.  

- § 5 obsah zdůvodnění navrhovaného řešení,  
- § 9 společná ustanovení pro obsah a rozsah vyhodnocení důsledků při pořizování a 

zpracování územně plánovací dokumentace.  
OŽP upozorňuje, že stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k plochám v 
platné ÚPD bylo uplatněno vždy ke konkrétnímu funkčnímu využití mimo jiné na základě 
prokázání potřeby a nezbytnosti konkrétního navrhovaného nezemědělského využití. Z 
tohoto pohledu je tedy třeba i změnu funkčního využití opětovně záborově vyhodnotit a 
řádně zdůvodnit ve smyslu zákona o ochraně ZPF, je-li ZPF dotčen.  
OŽP upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF účinného od 01. 04. 2015 
lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 
zákona o ochraně ZPF se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v 
platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá 
dojít ke změně jejich využití. 
 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - hodnocený návrh nemůže 
mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblasti soustavy 
NATURA 2000.  
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Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – Při zpracování návrhu změny č. 2 
ÚP Pozořice je nutno postupovat v souladu se základním požadavkem na snižování úrovně 
znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost 
obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, 
zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, 
případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné 
vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší, průmyslových areálů, smíšených 
výrobních areálů, frekventovaných komunikací apod.  
 
Respektovat a zpracovat do návrhu změny č. 2 ÚP.  
 
KrÚ JmK - OD – Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve věci 
řešení silnic II. a III. třídy dle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a dle ustanovení § 40 
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění nemá k 
„Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Pozořice“ za období 2016 – 2020 žádné připomínky. KrÚ JMK 
OD dále v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje následující požadavky na obsah 
změny č. 2 ÚP Pozořice:  

- Změna funkčního využití pozemků p. č. 874 a 875 v k. ú. Pozořice bude podmíněna 
zachováním jediného přímého dopravního napojení na silnici II/383.  

- Změna funkčního využití pozemku p. č. 1522 v k. ú. Pozořice bude podmíněna dopravní 
obsluhou ze stávající obslužné místní komunikace, v odůvodněném případě bude 
přípustné jedno dopravní napojení plochy přímo na silnici II/383.  

 
KrÚ JMK OD dále z hlediska koncepce rozvoje cyklistické dopravy upozorňuje na další 
cyklistické koridory zařazené dle platné ZÚR JMK do krajské sítě, které nejsou uvedeny v 
návrhu zprávy. Nad rámec specifikovaných koridorů v „Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP 
Pozořice“ za období 2016 – 2020 se jedná o tyto cyklistické koridory krajské sítě: Ostrov u 
Macochy – Jedovnice – Rousínov (1), Habrůvka – Křtiny – Hostěnice – Pozořice a Brno (2), 
Líšeň – Hostěnice – Kalečník (3).  
 
V kapitole D. byly doplněny trasy zařazené do krajské sítě Ostrov u Macochy – Jedovnice 
– Rousínov (1), Habrůvka – Křtiny – Hostěnice – Pozořice a Brno (2), Líšeň – Hostěnice – 
Kalečník (3), ve změně č. 2 ÚP je třeba zohlednit a vyhodnotit. 
Respektovat požadavky a prověřit v návrhu změny č. 2 ÚP.  
 
Z hlediska zákona č.20/1987Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů - v 
daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci KrÚ JMK. 
 
Z hlediska stavebního zákona  
OÚPSŘ konstatuje, že kapitola C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem hodnotí soulad ÚP Pozořice s 
politikou územního rozvoje a se ZÚR JMK. Požadavky vyplývající ze ZÚR JMK jsou v návrhu 
zprávy vyhodnoceny a ve shrnutí kapitoly je konstatováno, že ÚP Pozořicebude prostřednictvím 
změny č. 2 ÚP dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. OÚPSŘ k 
tomuto shrnutí ani k předloženému vyhodnocení souladu ÚP Pozořice s politikou územního 
rozvoje a se ZÚR JMK nemá zásadní připomínky, do kapitoly je však nutno doplnit požadavky 
na řešení cyklistických koridorů krajské sítě Ostrov u Macochy – Jedovnice – Rousínov, 
Habrůvka – Křtiny – Hostěnice – Pozořice a Brno-Líšeň – Hostěnice – Kalečník, které 
pořizovatel nevyhodnotil. 
 
V kapitole D) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem bylo řešení cyklistických koridorů 
doplněno. 
Respektovat a zpracovat do návrhu změny č. 2 ÚP.  
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MěÚ Šlapanice - OŽP – z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního 
prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy dává toto stanovisko:   
MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, orgán 
státní správy lesů a vodoprávní úřad má následující připomínky k návrhu změny č. 2 územního 
plánu Pozořice: 

- Orgán ochrany přírody a orgán státní správy lesů nesouhlasí s návrhem změny v bodě 
1) Vítězslava Čuhaje, tedy se změnou využití pozemku p. č. 2088/36. Pozemek se 
nachází v nezastavěné území obce v přírodní lokalitě a v těsné blízkosti lesa. Výstavba 
rekreačního objektu je v lokalitě nežádoucí. 

- Orgán ochrany přírody nesouhlasí s návrhem změny v bodě 2) Bernard Šíma a shodně 
v bodě 3) p. Valníčková. Jedná se o změnu funkčního využití pozemků p. č. 1848/7, 
1848/11, 1848/12 a 1848/13. Vyšší stavby by s ohledem na krajinný ráz lokalitu 
negativně narušily. 

V návrhu změny č. 2 ÚP Pozořice nebude lokalita č. 1, 2 a 3 změny č.2 ÚP řešena. Bude 
vypuštěna. 
Respektovat a zpracovat do návrhu změny č. 2 ÚP. 
 
 
MěÚ Šlapanice - PP – souhlasí s návrhem zprávy o uplatňování územního plánu a pokynů ke 
změně ÚP  Pozořice za období 2016-2020 a neuplatňuje v souladu s § 47 odst.2 stavebního 
zákona žádné požadavky k návrhu změny č. I ÚP.  
 
MěÚ Šlapanice - SSÚ – v zákonné lhůtě neuplatnilo požadavky. 
 
KHS JmK – jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný dle § 78 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), v souladu s § 82 odst. (2) písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb. a § 55 odst. (1) a § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. uplatňuje níže 
uvedené: 
1. Pro plochy s rozdílným způsoben využití s možností umístit chráněné prostory 

definované ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. (dále také „chráněné 
prostory“), které budou navrhovány do území zatíženého zdroji hluku (tj. v blízkosti 
komunikací, železnice a stacionárních zdrojů hluku), bude stanoveno podmíněně 
přípustné využití, a to s odkazem na ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., 
dle něhož  

- žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného 
souhlasu ke stavbě podle § 77 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. do území 
zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
pro účely vydání stanoviska podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. měření 
hluku provedené podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. a návrh opatření k ochraně 
před hlukem.  

- V odůvodněných případech budou stanoveny podmínky primárně směřující v 
souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. k omezení střetů 
vzájemně neslučitelných činností na předmětných plochách resp. k řízení 
zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., 
případně bude stanoven požadavek na prověření na základě územní studie dle 
části I. odst. 2 písm. c) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a dle části I. odst. 
2 písm. e) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. bude stanovena etapizace tak, 
aby realizace protihlukového opatření předcházela realizaci konkrétních záměrů 
resp. staveb. (Vzhledem ke skutečnosti, že územní studie dle ustanovení § 30 
odst. 1 stavebního zákona navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení 
vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v 
území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, 
které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání 
území nebo jejich vybraných částí, považuje KHS JmK za účelné, aby výše 
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uvedené požadavky byly v odůvodněných případech naplněny společně pro celé 
rozsáhlé plochy a aby byla případná protihluková opatření řešena komplexně.). 

- KHS JmK upozorňuje, že 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 v souhrnu kumulativních vlivů 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. 

 
2. Pro plochy s rozdílným způsoben využití s možností umístit chráněné prostory, které 

budou vymezovány v blízkosti zdrojů hluku nebo v blízkosti záměru uvedeného v platné 
územně plánovací dokumentaci, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po 
uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních 
komunikacích a železnici, bude stanoveno podmíněně přípustné využití, a to s odkazem 
na ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., dle něhož  

- v případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u 
kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem 
hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích a železnici, 
nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat 
kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata 
opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. 

- v odůvodněných případech budou stanoveny podmínky primárně směřující v 
souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. k omezení střetů 
vzájemně neslučitelných činností na předmětných plochách resp. k řízení 
zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., 
případně bude stanoven požadavek na prověření na základě územní studie dle 
části I. odst. 2 písm. c) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a dle části I. odst. 
2 písm. e) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. bude stanovena etapizace tak, 
aby realizace protihlukového opatření předcházela realizaci konkrétních záměrů 
resp. staveb. 

 
 
3. Pro plochy s rozdílným způsoben využití s možností umístit zdroje hluku bude stanoveno 

podmíněně přípustné využití, a to s odkazem na § 77 odst. 3 a 4 (druhá věta) zákona č. 
258/2000 Sb. s tím, že bude stanovena podmínka související s vymezením pojmu imisní 
hygienický limit dle § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., a to, že 

 
- celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu 

kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích 
právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s 
možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací 
dokumentaci. 

 
 
4. Při vymezení ploch občanského vybavení příp. při stanovení přípustnosti umístit zařízení 

občanské vybavenosti v ostatních funkčních plochách vymezených dle vyhlášky č. 
501/2006 Sb. je nutno vzít v úvahu fakt, že dle ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. mohou plochy občanského vybavení zahrnovat pozemky staveb a zařízení 
občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, pozemky staveb a zařízení pro 
obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, 
lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných 
prostranství. 
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- Při zpracování návrhu územního plánu je nutno z hlediska předběžné opatrnosti 
vyhodnotit, zda konkrétní vymezení nepredikuje střet zájmů, resp. vzájemně 
neslučitelných činností ve smyslu § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. mj. v 
oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v souladu s 
částí I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. stanovit související 
podmínky. 

 
5. V případě, kdy v rámci zpracování návrhu bude mj. posuzována možnost situování bytu 

správce, majitele, ostrahy apod., je nutno stanovit podmínku, že umístění těchto zařízení 
je v odůvodněných případech a v omezeném rozsahu podmíněně přípustné s tím, že  

- v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního 
zákona, musí být 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, takové byty nelze pronajímat k 
bydlení dalším osobám. 

 
Respektovat a zpracovat do návrhu změny č. 2 ÚP. 
 
 
Ministerstvo dopravy – uplatňuje požadavky: 
Letecká doprava 
Řešené území se nachází v ochranných pásmech (OP) veřejného mezinárodního letiště 
Brno/Tuřany, a to konkrétně v OP se zákazem laserových zařízení - sektor B. OP byla 
vyhlášena Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) dne 30.4. 2015 pod č.j. 7906-13-701. Vzhledem k 
tomu, že v územním plánu Pozořice je toto OP popsáno nepřesně a navíc je zde uvedeno OP 
s výškovým omezením staveb, z těchto důvodů požadujeme, aby změnou č. 2 územního plánu 
bylo OP se zákazem laserových zařízení upraveno (zpřesněno) a OP s výškovým omezením 
staveb odstraněno. 
 
Respektovat a zpracovat do návrhu změny č. 2 ÚP, informace o OP se zákazem 
laserových zařízení – sektor B bude zapracována do grafické části a do textové části 
návrhu změny. 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR – v zákonné lhůtě neuplatnilo požadavky.  

Obvodní báňský úřad v Brně – v zákonné lhůtě neuplatnil požadavky.  

Státní pozemkový úřad - v zákonné lhůtě neuplatnil požadavky.  

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – v zákonné lhůtě neuplatnil požadavky.  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro JmK – v zákonné lhůtě neuplatnila 
požadavky. 
 
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro JMK - v zákonné lhůtě neuplatnila 
požadavky. 
 
HZS JMK – vyjadřuje souhlas s návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Pozořice za období let 2016 
- 2020. V souvislosti s navrhovanou změnou ÚP Pozořice a vzhledem k charakteru řešených 
oblastí HZS JmK nepředpokládá změnu v řešení požadavků, uvedených v ustanovení § 20 
vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, oproti stávajícímu 
platnému ÚP. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu – souhlasí. Do jihozápadní části řešeného území zasahuje 
plocha schváleného prognózního zdroje nevyhrazených nerostů – cihlářské suroviny č. 
9023400 Sivice – Tvarožná, která je součástí pozemku. Z návrhu Zprávy o uplatňování ÚP 
nevyplynula potřeba nových zastavitelných ploch, pořízení změny č. 2 je vyvoláno především 
nutností sladit územní plán s politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje a s platnou legislativou, navíc požadavky občanů na změnu funkčního 
využití se pozemků pod prognózním zdrojem stejně netýkají.  
 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ČR odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů 
Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny.  
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
 

- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o 
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových 
staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V 
tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 
omezena nebo zakázána.  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je 
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v ochranném 
pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany”.  

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 
183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy  

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice….)  

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je 
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 
veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  
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Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. 
 
Respektovat a zpracovat do návrhu změny č. 2 ÚP. 
 
Městys Pozořice prostřednictvím statutárního zástupce starosty Ing. Aleše Krče k 
předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Pozořice a pokynům ke zpracování 
změny č. 2 ÚP uplatnil připomínku: 
 
Připomínka se týká strany 4 výše uvedeného materiálu, kde je v tabulce nazvané Přehled 
zastavěnosti vymezených zastavitelných ploch pro bydlení v položce u kódu lokality K1 
Hostěnická uveden předpokládaný počet jednotek (RD) informativně 10 (tento údaj byl převzat 
z textové části Územního plánu Pozořice, právní stav po vydání změny č. 1 str. 6). Územní 
studie lokality K1 Hostěnická U Hájovny, která byla zaevidována do evidence územně plánovací 
činnosti dne 22. 12. 2011 v lokalitě navrhla 18 rodinných domů. 
Plocha návrhová U2 technické infrastruktury určená ÚP pro sběrný dvůr takto využita nebude. 
Bylo vydáno dne 14. 1. 2020 závazné stanovisko OÚPP pro záměr výstavby „Středisko 
sběrného odpadu na pozemku p.č. 1569/23, k.ú. Pozořice“ v ploše Chmelnice za vlečkou Q2. 
Plocha U2 bude změnou ÚP určena pro rozšíření hřbitova, park či veřejnou zeleň aby 
sousedství hřbitova nerušilo pietu stávajícího pohřebiště.  
 
Bylo ve zprávě o uplatňování upraveno. 
 
 
j) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje  
Neuplatňují se žádné požadavky na aktualizaci „Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje. 
 
 
k) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. I územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  
 
Vzhledem k platné legislativě a také k judikatuře a metodice směřující k přehlednosti a 
odůvodněnosti návrhu je požadováno:  
 
Obsah změny ÚP:  

- Bude aktualizováno zastavěné území  
- S textovou částí výroku zpracovanou v návaznosti na stávající ÚP 
-  Z grafické části musí být jednoznačně patrné, co se změnou mění  

 
Změna č. 2. územního plánu bude zpracována digitálně nad katastrální mapou v měřítku 
katastrální mapy a bude obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku.  
 
Změna územní plánu bude obsahovat  
 
Textovou část  
Textová část bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
  
 
Grafická část bude obsahovat následující výkresy:  
1. Výkres základního členění území 1 : 5 000  
2. Hlavní výkres 1 : 5 000  
 
Pokud to bude nutné, tak dokumentaci rozšířit o výkresy:  
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3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000  
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000  
Další výkresy dle potřeby a uvážení projektanta  
Odůvodnění bude obsahovat  
Textovou část odůvodnění změny územního plánu bude tvořit:  

- odůvodnění projektanta podle písmene a) - e) vyhlášky č. 500/2006 Sb.  
- odůvodnění pořizovatele bude doplněno po projednání  
- výkresová část odůvodnění bude zpracována dle přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

 
Odůvodnění návrhu změny územního plánu bude odpovídat rozsahu daném v příloze č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.  
 
 
 
Grafická část bude obsahovat následující výkresy:  
 
O.1 Širší vztahy 1 : 25 000  
O.2 Koordinační výkres 1 : 5 000  
O.3 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1 : 5 000  
Další grafické přílohy dle potřeby.  
 
Výkresy budou zpracovány v měřítcích dle vyhlášky č. 500/06 Sb. digitálně.  
Výkresy budou orientovány ke světovým stranám jako mapy.  
 
Změna ÚP bude zpracována tak, aby navazovala na ÚP Pozořice, dále aby bylo možné vydání 
jako opatření obecné povahy, čili dle § 174-176 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), pokud 
pro ně nemá stavební zákon speciální úpravu.  
 
K veřejnému projednání bude dokumentace předložena tak, aby bylo možno na podkladu 
katastrální mapy identifikovat pozemky zastavitelných ploch a veřejně prospěšných staveb.  
 
Návrh změny ÚP bude zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškami č. 500/2006 a č. 501/2006 Sb. a taktéž dle 
metodických pokynů uveřejněných na webových stránkách Ústavu územního rozvoje a 
Ministerstva pro místní rozvoj.  
 
Počet vyhotovení dokumentace - pro projednání (jakéhokoliv stupně) odevzdán ve 2 
vyhotoveních-vytištěné. Dle výsledků projednání bude vyhotoven územní plán jako opatření 
obecné povahy (dále jen OOP), který bude odevzdán ve 4 vyhotoveních. 
 
Dokumentace návrhu změny ÚP i změna ÚP (OOP) bude vypracována digitálně, data budou 
předána objednateli na nosiči CD. Po projednání bude objednavateli předána dokumentace ve 
formě PDF o takové velikosti, aby bylo možno ji vyvěsit způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Požadovaný počet vyhotovení:  
Pro společné jednání: 3 výtisky a elektronická verze na 2 CD (ve strojově čitelném  
formátu, nejlépe v *.doc, výkresy v *.pdf).  
Po úpravě návrhu: elektronická verze návrhu a pro veřejné projednání 2 výtisky (text  
nejlépe v *.doc, výkresy v *.pdf).  
Pro vydání: 1 výtisk a elektronická (text v *.docx, výkrese v *.pdf)  
Po vydání a nabytí účinnosti: 4 výtisky a elektronická verze na 4 CD (ve strojově čitelném 
formátu, vektorová data v GIS formátu, nejlépe *.shp, texty nejlépe v *.docx, vše též ve formátu 
*.pdf). Vektorová data budou předána v souřadnicovém systému S-JTSK East North (Křovák) a 
výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání). Preferovaným formátem vektorových dat je *.shp, 
případně *.dgn nebo *.dwg.  
Právní stav po vydání změny č. 2 ÚP bude také dle výše uvedených požadavků. 
 
 
ZÁVĚR 
Z výše uvedeného vyplývá, že došlo ke změně podmínek, na základě kterých byla územně 
plánovací dokumentace vydána, a tímto vznikla povinnost změnou ÚP Pozořice uvést tuto ÚPD 
do souladu s nadřazenou ÚPD a platnou legislativou a také došlo k požadavkům na změnu ÚP 
od městyse Pozořice. 
Na základě výše uvedeného vyplývá, že z kapitoly e) je třeba provést dílčí změny. 
V pokynech návrhu změny č. 2 ÚP nebudou dále uplatňovány změny požadované 
žadateli v bodě 1) Vítězslav Čuhaj, 2) Bernard Šíma a 3) Valníčková IKANUS SE. Změna 
navrhovaná manžely Krchňavými č. 6 a Eliškovou Buršovou č. 7) bude podmíněna dopravním 
napojením stanoveným KrÚ JmK – OD. Bude zapracována změna funkčního využití plochy Q2 
dle požadavku Městyse Pozořice. 
. 
Z čl. (6) § 5 Působnost ve věcech územního plánování zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu vyplývá, že obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat 
uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li 
ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou 
povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace.  § 6 odst. 5 e) téhož zákona 
stanoví, že zastupitelstvo obce projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování 
územního plánu a dle odst. 5 b) téhož paragrafu i schvaluje v samostatné působnosti  zadání, 
případně pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. 
Pořízení změny č. 2 územního plánu městyse Pozořice bude v souladu s odst. 5 a) § 6 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu zahájeno samostatným rozhodnutím 
zastupitelstva městyse o pořízení této změny.  
 
 
Zpráva o uplatňování územního plánu Pozořice za období 2016 - 2020 a pokyny pro zpracování 
návrhu změny č. 2 ÚP Pozořice byly dle § 6 odst. 5) písm. e) stavebního zákona schváleny 
zastupitelstvem Městyse Pozořice  dne …………………………. číslo usnesení………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Aleš Krč……………………………………  
Starosta Městyse Pozořice 
 
 
 

8.12.2020 205/ZM/85-6/20


		+420724186156
	2020-12-22T04:41:52+0100
	Pozořice
	Ing. Aleš Krč




