
 

 

„...Quodam tempore episcopus Olomucensis Henricus 
in villa, quae Blansko vocatur, ecclesiam 
constructurus erat, haec enim villa multo ante 
tempore sub potestate praedecessorum eius fuerat, 
Wratizlaus antem, unus de ducibus Moraviae, 
bonum propositum boni pontificis, ut cognovit, 
curiose pertractare coepit qualiter hoc propositum 
destruere posset...“  

„...Kdysi chtěl biskup olomoucký Jindřich stavět 
kostel ve vsi, která se nazývá Blansko, neboť ta ves 
od dávných časů patřívala pod moc jeho 
předchůdců. Ale Vratislav, jeden z knížat 
moravských, jakmile zvěděl o dobrém úmyslu 
dobrého biskupa, počal pilně pracovati o tom, jak by 
mohl ten úmysl překaziti...“  
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A. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Blansko na stav 
a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených 
v územně analytických podkladech 

ORP Blansko má zpracovány územně analytické podklady z roku 2008 (Atelier A.VE., Brno). Součástí 
ÚAP je Rozbor udržitelného rozvoje území, závěr tvoří určení problémů k řešení v územně plánovací 
dokumentaci včetně tzv. problémového výkresu. 

Na základě závěrů z ÚAP a řešení návrhu ÚP Blansko je zpracováno toto vyhodnocení (zahrnuje zjištění 
a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb; dále obsahuje vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel). 

Horninové prostředí a geologie 

Členitý povrch území okresu charakterizují především vrchoviny. Do západní části okresu zasahuje 
Hornosvratecká vrchovina, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Od severu se středem okresu 
táhne Boskovická brázda, východní část okresu patří k Drahanské vrchovině. Oba tyto útvary jsou 
součástí Brněnské vrchoviny. Z hlediska regionálního členění reliéfu se směrem od Brna do okolí Sloupu 
a Holštejna táhne 3 až 5 kilometrů široký pruh silně zvrásněných devonských vápenců - Moravský kras, 
který je vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. 

Z oblasti české křídové pánve zasahují až k Blansku druhohorní zpevněné a soudržné sedimenty. 
Petrograficky se jedná o křemenné pískovce, jílovce, slínovce a opuky. 

Zemský reliéf - svahy, registrované sesuvy, zóny zvýšeného rizika sesuvů 

Území je náchylné ke vzniku sesuvů, neboť oblast je poddolovaná a nachází se zde navíc řada lomů 
(Arnoštov u Písečné, lom k rekultivaci na Zborovcích, rozvoj Dolní Lhoty částečně limituje dobývací 
prostor na slévárenské písky. Železnice Brno - Blansko po osmdesáti letech od svého uvedení do 
provozu narušila tektonickou stabilitu hornin účinkem mrazového zvětrávání podle epidotizovaných 
puklin. 

Sesuvná území se nacházejí v Dolní Lhotě, v centru Blanska a v Klepačově. 

Návrhem řešení ÚP nedojde k dotčení dobývacích prostorů nebo ložiskových území nerostných surovin. 
V návrhu řešení jsou obsaženy další nové plochy pro těžbu nerostných surovin (slévárenské písky Staré 
Blansko jih – KALCIT s.r.o.). 

Prostor bývalého povrchového lomu ve Zborovcích je navržen k využití pro výstavbu patrových garáží 
a k rekultivaci. 

Návrh řešení ÚP se situováním návrhových ploch nedotýká sesuvných území. 

Vodní režim 

Řešené území patří převážně do povodí řeky Svitavy (4-15-02-069, -070, -071, -072, -073, -089, -090, -
091, -092, -093, -094, -095). Jen malá západní část k.ú Hořice patří do povodí řeky Svratky (potok 
Lažánka 4-15-01-123). 

Hlavním vodním tokem a osou celého území je Svitava, která na severu přibírá pravobřežní Lhotský 
potok v Dolní Lhotě a levobřežní bezejmenný tok v Horní Lhotě.  Při vstupu na k.ú. Blansko ze severu 
přibírá pravobřežní Dolnolhotský a Hluchovský potok a levobřežní Sloupečník a Palavu. Uprostřed k.ú. 
Blansko přibírá Svitava čtyři bezejmenné pravobřežní toky, z nichž dva pramení v Hořicích. Na jihu k.ú. 
Blansko vtéká do Svitavy pravobřežní bezejmenný tok a potok Bačina a levobřežní ponorná řeka 
Punkva. Na území Olešné vtéká do Svitavy Šebrovka a její pravobřežní přítok Hraniční potok. Mimoto se 
na řešeném území nachází řada dalších toků: Lažánka v Hořicích, Hořický potok protékající Hořicemi 
a Olešnou, Žižlavice v Žižlavicích, Floriánek v Lažánkách a Olomučanský potok s Baráckým potokem 
v Klepačově. 

Uvedené vodní toky dále přibírají bezejmenné přítoky. 

Většina toků je v řešeném území regulována a v zastavěném území lokálně zatrubněna. 
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Vzhledem k vyhlášené CHKO nenesou vodní toky znaky závažných negativních antropogenních zásahů 
jako je geometrizace, ztráta přírodních atributů (střídání tišin a proudných úseků), ochuzení biotopů, 
ruderalizace (rozmach plevelných druhů, snížení druhové pestrosti bylinného patra), zanášení koryt, 
splachy z okolních polí. Úpravy se v minulosti týkaly vybudování svitavského náhonu. V jeho severní 
části je koryto řeky Svitavy lemováno protipovodňovým opatřením.  

Stanovené záplavové území Svitavy se dotýká části zastavitelných ploch (smíšené obytné centrální 
v bývalém areálu Adast, průmyslové výroby na severu k.ú. Blansko, ploch komerční občanské 
vybavenosti v ulici Poříčí). Protipovodňové opatření na severu svitavského náhonu je v návrhu 
pravobřežně prodlouženo. Je navržen poldr na Sloupečníku. 

Návrh ploch komerční občanské vybavenosti na místě bývalých skleníků je podmíněn realizací 
protipovodňových opatření a zpracováním studie ovlivnění odtokových poměrů v zájmové lokalitě 
a v navazujícím území. Využití ploch na místě bývalých skleníků je podmíněno souhlasem místně 
příslušného vodoprávního úřadu po vyhodnocení, zda stavba nebude negativně ovlivňovat průtok vody, 
její kvalitu nebo zhoršovat odtokové poměry. Předpokládá se, že v případě, kdy by mělo dojít 
k ovlivnění možnosti rozlivu, musí být nejprve realizována kompenzační opatření. Budovy na místě 
bývalých skleníků budou navrhovány jako nepodsklepené stavby a nebude zde možné skladovat 
nebezpečné látky. 

Část jednotné kanalizace ve starší zástavbě města vyžaduje rekonstrukci. Pro nově navrženou zástavbu 
postačí rozšířit stávající kanalizaci. Výjimkou je průmyslová zóna za tratí ČD (Staré Blansko), kde bude 
nutné vybudovat novou kanalizaci, pokud možno oddílnou s napojením na stávající kanalizaci města 
a s využitím blízkosti vodoteče. 

Vodní elektrárna na řece Svitavě již není možná a na malých tocích se nevyplatí. ČOV v Hořicích se 
z ekonomických důvodů nenavrhuje. 

Hygiena životního prostředí 
Hlukové zatížení 

Hlavním zdrojem hlukové zátěže venkovního prostoru je v současné době pozemní doprava, a to 
především doprava silniční a železniční.  

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Jsou dány 
součtem základní hladiny hluku 50 dB (A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době 
v závislosti na způsobu (funkci) vyžití území. 

V návrhu ÚP Blansko byl proveden orientační výpočet hypotetické hlukové zátěže podél hlavních 
komunikací. Tímto výpočtem, který vycházel ze sčítání dopravy v roce 2005 a byl upraven na prognózu 
roku 2035 pro návrhový stav komunikačního skeletu, byly stanoveny hypotetické vzdálenosti izofon 
podél komunikací základního komunikačního skeletu. Uvedeny jsou v kapitole B.3..4.9 Hluk z pozemní 
dopravy v Odůvodnění územního plánu Blansko. 

Podél silnic II. třídy se pohybuje vzdálenost limitní izofony ve vzdálenosti 16 až 48 m od osy silnice, 
u silnic III. tříd mezi 13 až 40 m od osy silnice. 

Plochy v těchto exponovaných pásmech mají pro stavby s chráněnými vnitřními (popř. i venkovními) 
prostory stanoveno podmíněně přípustné využití s podmínkou, že nejpozději v územním řízení bude 
prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech. 
 

Kvalita ovzduší 

Území města Blanska je dle zprávy o kvalitě ovzduší Ministerstva životního prostředí za rok 2008 mimo 
území se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném 
znění. 

Zdroje znečištění ovzduší 

V řešeném území je evidován zápach z průmyslové zóny v severní části města (převládající SZ větry). 
V Dolní Lhotě způsobuje znečištění ovzduší a hluk nákladní doprava z dobývacího prostoru. Čistotě 
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ovzduší neprospívá ani inverzní poloha údolí řeky Svitavy, místní části Lažánky, Dolní Lhota a Horní 
Lhota. V centru města je hlavním zdrojem znečištění průjezdná doprava. 

Staré ekologické zátěže 

V řešeném území nejsou evidovány žádné lokality starých ekologických zátěží. 

Kvalita povrchových vod 

Celé řešené území je součástí povodí řeky Svitavy, která protéká zastavěným územím. Území je 
odkanalizováno, pouze průmyslová zóna za tratí ČD (Staré Blansko) je bez odvádění odpadních vod. 
Chybějící kanalizace je navržena k doplnění. 

Odtokové poměry 

Přímým recipientem čistírny odpadních vod je bezejmenný pravobřežní přítok Svitavy a Punkva. 

Průtoky ve vodních tocích jsou většinou nevyrovnané. Obecně se maximální průtoky objevují v jarních 
měsících (březen - duben), minimální na podzim (září – říjen). Tok řeky Svitavy vykazuje vodu III. třídy 
jakosti (znečištěná voda). 

Hluk a znečištění ovzduší silniční dopravou představuje v území města velký problém. Návrh ÚP řeší dílčí 
přeložky silnic III. třídy a přemostění železniční trati. Dílčí přeložky odvedou významnou část nákladní 
dopravy z centra města mimo zástavbu. 

Navržené plochy zástavby budou plynofikovány, takže jejich realizací by nemělo dojít k výraznému 
zhoršování kvality ovzduší. Plochy pro výrobu budou splňovat zákonné normy pro čistotu ovzduší a hluk. 

Návrh ÚP doplňuje systém čištění odpadních vod. V ÚP jsou navržena protierozní opatření v rámci 
řešení krajiny a poldr na Sloupečníku. Dotčení systému odvodňovaných pozemků je minimalizováno 
a střet s melioračními zařízeními bude řešen v podrobnější dokumentaci. 

Ochrana přírody a krajiny 

Ochrana přírody a krajiny je podrobně popsána v jiné části této zprávy. 

Návrhové lokality se nacházejí převážně v návaznosti na zastavěné území obce. Významná rozvojová 
lokalita Luhy se nachází v krajinářsky pohledově exponovaných polohách, kde je reálné nebezpečí 
narušení krajinného rázu. Proto je zástavba řešena maximálně čtyřpodlažní a bytové domy jsou 
situovány v nižších polohách lokality. Přechod do krajiny budou tvořit zahrady rodinných domů (územní 
rezerva). 

Návrhem řešení ÚP bylo upřesněno vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability. 
Erozně nejohroženější polohy pokrývají lesy nebo trvalé travní porosty, realizace protierozních opatření 
je na základně podrobnější dokumentace přípustná ve všech typech ploch v nezastavěném území. 
Ochrana před povodněmi je řešena návrhem poldru na Sloupečníku a doplněním ohrázování v lokalitě 
za zahradnictvím. 

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (PUPFL) 

Investice do půdy 
V řešeném území jsou vybudovány investice do půdy zejména na severu k.ú. Blansko s přesahem do 
sousedních k.ú. Horní a Dolní Lhoty; dále roztroušeně v Češkovicích, Obůrce, Těchově, Žižlavicích 
a Lažánkách. Realizovaná plocha činí cca 65 ha. Vývojem a prudkým nárůstem urbanizace dochází 
k redukci odvodněných ploch. 

Eroze 

Konkrétní protierozní opatření nejsou navrhována, neboť se vodní eroze v území výrazně neprojevuje. 
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Zemědělský půdní fond 
V posuzovaném území jsou do první a druhé třídy ochrany zařazeny bonitně nejcennější půdy, 
zastoupené především nivními půdami vázanými na řeku Svitavu. Na západě a východě řešeného území 
se rozkládají souvislé plochy lesů, převažují půdy IV. a V. třídy ochrany. 

Plochy I. a II. třídy BPEJ jsou zabírány jen v nejnutnějším rozsahu. Nejsouvislejší zábor představují 
rozvojové lokality Češkovice a Luhy, které se však nedotýkají bonitně nejcennějších půd. Plochy 
s realizovanými investicemi do půdy se v navržených plochách nacházejí jen minimálně. Souvislé plochy 
lesů, prostupující krajinou, jsou v návrhu respektovány, k  záboru PUPFL nedochází. 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Na západě prochází v blízkosti řešeného území rozvojová osa OS9 (I/43) dle PÚR a trasa R43 dle 
neprojednané dokumentace ZÚR. 

V pracovní dny je situace v zabezpečení dopravní obslužnosti řešeného území celkově dobrá. 

Město Blansko, včetně městských částí (s výjimkou Lažánek), je zásobeno ze skupinového vodovodu 
Blansko, který vlastní Svazek VAK, měst a obcí a je provozován Vodárenskou akciovou společností VAK 
a.s.- divize Blansko. 

Město Blansko a většina místních částí má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci, která však není 
v okrajových částech ukončena v ČOV. Na ČOV je napojeno gravitačně jen město Blansko, Těchov 
a Klepačov. Z Dolní Lhoty a Horní Lhoty jsou vody do kanalizace města přečerpávány. Síť ve městě 
a ČOV je provozována Vodárenskou akciovou společností VAK a.s. - divize Blansko. 

V řešeném území je většina městských částí plynofikována a elektrifikována. 

Návrh ÚP řeší dílčí přeložky některých silnic III. třídy, které rovněž reagují na lokální dopravní problémy. 
Koncepce dopravního řešení návrhem přemostění železnice v prodloužení Fügnerovy ulice (III/37937) 
významně přispívá k odvedení části nákladní dopravy (směrované do průmyslové zóny Starého Blanska) 
z centra města. Přeložka silnice III/37435 do Dolní Lhoty (řešená v konceptu ÚP Blansko), která 
odváděla nákladní doprava z pískovny ze zástavby Dolní Lhoty byla z návrhu ÚP vypuštěna. 

Navržená technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, STL plynovod, el. energie, zásobování teplem) 
navazuje na stávající nebo již dříve navržené sítě technického vybavení. 

Sociodemografické podmínky 

V Blansku žilo v roce 2001 na ploše 4074 ha 20 594 obyvatel, což představuje hustotu 505 obyvatel na 
km². Počet obyvatel ve městě v poslední dekádě roste, v r. 2009 mělo Blansko 21 057 obyvatel, což je 
nárůst o 463 obyvatel. Počet obyvatel se zvyšuje přirozenou měnou i migrací, nejvyšší podíl na nárůstu 
obyvatel má jádrové město. V důsledku suburbanizace ale narůstá počet obyvatel také v Těchově. 

Navržené plochy změn pro občanské vybavení, pro sport a rekreaci i plochy smíšené centrální by měly 
saturovat požadavky na rozvoj vybavení města, včetně dlouhodobě nedostačující potřeby ploch pro 
základní školství (územní rezerva pro MŠ). Návrh zajistí zvýšení standardu vybavenosti města a zvýší 
atraktivitu území. 

Bydlení 

V řešeném území bylo v roce 2001 evidováno 2 048 rodinných domů a 474 bytových domů, 7 704 
obydlených bytů celkem. 

V posledních letech se výstavba nových bytových jednotek v Blansku realizovala jak formou výstavby 
rodinných, tak bytových domů. 

Počet obyvatel vykazuje nárůst, což znamená, že křivka vývoje počtu obyvatel má kladný charakter. 
Budoucí vývoj bude primárně záviset na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do města 
Brna nebo imigraci do sídla. Důležitý bude i přirozený pohyb obyvatelstva, nejdůležitější je pracovní 
dojíždění nebo vyjíždění ze sídla a s tím spojené nároky na bydlení a možnosti nabídky občanské 
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vybavenosti a služeb v sídle. Důležitým faktorem bude případná možnost stabilizace dalších obyvatel ve 
městě, která bude záviset na nové výstavbě pro bydlení, kvalitě vybavení města občanským vybavením, 
plochami pro sport a rekreaci, dobrou dopravní obslužností, ale především širokou nabídkou pracovních 
příležitostí v široké škále. 

Vzhledem k tomu, že je v návrhu územního plánu Blanska uvažováno s nárůstem ploch pro bydlení, pro 
výrobu a skladování a pro smíšenou zónu, a tím zvýšení nabídky zaměstnání, je předpoklad dalšího 
kladného ovlivnění počtu obyvatel. 

Rekreace 

Blanensko je vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám, přírodním krásám i kulturním památkám 
dlouhodobě vyhledávaným místem. 

Blansko je přirozeným správním, kulturně-historickým a turistickým centrem oblasti. Nachází se 
v turistické oblasti Moravský Kras, jehož věhlas sahá až za hranice České republiky. Jedinečný kulturní 
a krajinný reliéf je jednou ze silných stránek, která má velký význam pro cestovní ruch dané oblasti. 
Výhodná geografická poloha mu zaručuje velmi dobrou dopravní dostupnost s velkými městy ČR, ale 
i s městy v zahraničí. 

Blansko je z hlediska rekreace atraktivním střediskem. Historické jádro města, jeho nádherné okolí, 
bohaté kulturní tradice a optimální poloha severně od Brna trvale přitahují zájem domácích 
i zahraničních turistů. 

Jako jedinou celoroční možnost koupání nabízí Blansko nově vybudované Aquacentrum. Nabídka 
koupání na otevřených koupalištích je na Pálavě, dále je omezená. Rekonstrukce menších vodních ploch 
v krajině je jednou z příležitostí pro obohacení nabídky. 

Atraktivní je toto území i pro cykloturistiku a milovníky speleologie. 

Z hlediska trvalé udržitelnosti je výhodné podporovat rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, tj. 
rekreačních akvizic určených nejen pro místní komunitu - sportoviště, koupaliště, kvalitní a obyvatelné 
veřejné prostory, kulturní a biodiverzní krajinu. 

Koncept ÚP rozšířil nabídku rekreačních ploch a vytvořil podmínky pro rozvoj zejména hromadné 
rekreace (Češkovice), dále rekreace specifické (Těchov a Hořice) a tzv. „měkké rekreace“ v přírodě. 
V návrhu ÚP je plocha pro hromadnou rekreaci v lokalitě Češkovice zmenšena a v sousedství jsou 
navrženy rodinné domy. Toto sousedství využití ploch pro hromadnou rekreaci zbytečně omezuje. 

Hospodářské podmínky 

Současný stav hospodářských podmínek Blanska navazuje na bohatou průmyslovou historii. 

Ekonomika Blanska se jeví jako velmi dobře diverzifikovaná a zahrnuje firmy tradiční i nové, českých 
i zahraničních vlastníků, v průmyslu, dopravě, stavebnictví, dodávce energií a ve službách. Nejsilnější 
postavení ve skupině průmyslových podniků má strojírenství a výrobci komponent pro automobilový 
průmysl, ve městě je zastoupen i průmysl elektrotechnický a potravinářský. 

Údaje o ekonomické aktivitě a vyjížďce do zaměstnání pocházejí ze SLDB 2001. Podle údajů SLDB 2001 
bylo 9832 obyvatel města, tj. 47,5 procent ekonomicky aktivních, dle ÚAP ORP Blansko je ekonomicky 
aktivních 10719 obyvatel. 

Přes solidní nabídku pracovních příležitostí ve městě vyjíždí za zaměstnáním z Blanska dle SLDB zhruba 
3363 obyvatel, t.j. 34,2% ekonomicky aktivních osob. Dle ÚAP ORP Blansko vyjíždí 3185 obyvatel, tj, 
31,8% ekonomicky aktivních. Na druhou stranu je Blansko spádovým městem pro okolní obce a podíl 
dojíždějících zaměstnanců v blanenských podnicích je vysoký, dle ÚAP ORP Blansko dojíždí 2630 lidí. 

V průmyslu je nejvíce zaměstnaných ve výrobě základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, dále ve 
výrobě elektrických a optických přístrojů a zařízení, také ve zpracování dřeva. 

Sekundární sektor je zastoupen lehkým průmyslem – strojírenství, potravinářská výroba, skladování. 

Terciální sektor díky privatizaci a možnosti soukromého podnikání se rozvíjí především v komerční sféře 
- obchodu a služeb obyvatelstvu. Do budoucna je třeba rozvoj této složky ještě více urychlit. 
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• přírodní podmínky v řešeném území jsou příznivé pro primární sektor, význam zemědělství 

a lesního hospodářství však klesá a není významnou složkou ekonomického potenciálu města, 
• dominujícím faktorem ekonomie města je průmyslová výroba, v poslední době došlo 

k restrukturalizaci ekonomické báze, 
• důraz na rozvoj terciálního sektoru vytvoří podmínky na přetváření města z průmyslového na město 

služeb a inovačních technologií. 

Celkově je město Blansko hodnoceno jako průměrné místo pro podnikání. 

Řešení územního plánu bude mít návrhem nových ploch pro výrobu a skladování a ploch pro smíšenou 
zónu přímý vliv na ekonomický potenciál města. 

Shrnutí 

Realizace záměrů navržených v návrhu územního plánu přispěje ke zlepšení sledovaných 
socioekonomických jevů ve vazbě na zlepšení hospodářských podmínek města, rozvoj bytového fondu, 
rekreačního potenciálu, hygienu životního prostředí ve vztahu zejména dopravy a občanské vybavenosti. 

Na základě sledovaných jevů a podkladů pro RURÚ byly zpracovány analýzy pro vymezení problémů 
a závad v území. Součástí jejich vymezení jsou i kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 
v tomto území a úkoly územního plánování, které budou mít v případě uplatnění kladný dopad na vývoj 
území v porovnání se současnou úrovní sledovaných jevů. 

Na základě výsledků hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v RURÚ, který byl zpracován na 
základě sledovaných jevů ÚAP, byly stanoveny na úrovni ORP (města) Blanska problémy k řešení 
v územně plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí. 

Vybrané problémy, které se týkají řešeného území. 

Závady v území: 

Jedná se o problémy dopravní, nedostatky v zásobování pitnou vodou (např. nutnost rekonstrukce 
stávající sítě), dále nedostatky v odkanalizování obce (zahrnující nutnost výstavby malých ČOV, 
rekonstrukce kanalizační sítě či její novou výstavbu) a urbanistické závady ve všech případech označující 
nutnost úprav a kultivace veřejných prostranství (řešení dopravních ploch, veřejné zeleně a nutnost 
regulace z důvodu ochrany významných urbanistických celků – především centrálních prostor ve městě 
a v jeho místních částech). 

Střety v území: 

Jedná se o střety rozvojových ploch s ochranou ZPF, dopravní a technickou infrastrukturou, záplavovým 
územím, vedením ÚSES. Tramvajová trať Blansko – Punkevní jeskyně, navržená v konceptu ÚP Blansko 
a hodnocená SCHKO Moravský Kras jako možný střet s ochranou přírody (nadregionální biocentrum), 
byla z návrhu ÚP vypuštěna. 

Pro zlepšení předpokladů pro zajištění rovnovážného rozvoje přírodních, sociodemografických 
a hospodářských podmínek, které jsou v podkladech RURÚ ÚAP zjišťovány a vyhodnocovány jako 
sledované jevy zahrnující údaje o stavu a vývoji území, jeho hodnotách, limitech a záměrech na 
provedení změn, jsou v návrhu řešeny zejména tyto problémové okruhy: 

• ÚSES - koordinace potřeb ochrany přírody a krajiny s dalšími požadavky na udržitelný rozvoj, 

• hygiena životního prostředí (hluk a emise z dopravy), 

• stabilizace obyvatel vytvořením podmínek pro bydlení s využitím vnitřních územních rezerv, 

• zajištění předpokladů hospodářského rozvoje výstavbou výrobních kapacit v místě , 

• zlepšení podmínek pro využití potenciálu území pro rekreaci a služby. 

Z návrhu ÚP byla bohužel vypuštěna územní rezerva pro motorovou dopravu Blansko – Punkevní 
jeskyně. Trasa byla v konceptu ÚP vedena po okraji silnice, tak, aby nebyla v přímé kolizi s ochranou 
přírody a také je nutno zdůraznit, že zavedením ekologické dopravy do lokality Skalní Mlýn mohla být ve 
velké míře omezena doprava automobilová včetně ploch parkovišť. 
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B. Předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy území 
Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území byla zpracována v rámci RURÚ pro území 
ORP Blansko. 

1. Analýza SWOT 
Horninové podloží, geologie 
Silné stránky 

• území je stabilní, pouze v k. ú. Blansko se nachází sesuvné území 

• dobývací prostory – slévárenské písky  – Dolní Lhota 

Slabé stránky 

• poddolované území 

• rozvoj obce (jihozápadní část)– místní části Dolní Lhota je částečně limitován dobývacím 

prostorem 

Příležitosti 

• rekultivace pískového lomu v Dolní Lhotě 

• rekultivace lomu u cihelny 

Hrozby 

• nerespektování sesuvného území při případném rozvoji zástavby v obci v tomto území 

• nerespektování dobývacího prostoru při rozvoji zástavby v obci 

 
Ochrana přírody a krajiny 
Silné stránky 

• území pestré kulturní krajiny  

• přítomnost přírodně významných území  

• bohatá lesnatost (jižní, západní i východní část) 

• CHKO Moravský kras (Lažánky, Těchov) 

Slabé stránky 

• nestabilní části krajiny - intenzivně zemědělsky využívané plochy 

• devastace části krajiny v důsledku rozšiřování dobývacího prostoru 

Příležitosti 

• investice do ochrany přírody 

• ochrana krajinného rázu 

• vhodnými revitalizačními opatřeními podpořit retenci vody v území  

Hrozby 

• nevhodná a příliš intenzivní zemědělská výroba, ohroženost území erozí, snížená retenční 

schopnost  

• neregulovaný rozvoj obce, zábor volné krajiny 
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Vodní režim v území 
Silné stránky 

• významný vodní tok – Svitava 

• využití vodního toku pro elektrárnu 

• mimo zastavěné území jsou vodní toky obklopeny lesními plochami 

• fungující čistírna odpadních vod 

Slabé stránky 

• nedostatečná ochrana území před povodněmi 

• oblasti se sníženou přirozenou retenční schopnosti území 

Příležitosti 

• realizace revitalizace vodních toků obnovující jejich samočisticí a ekologickou funkci  

• ochrana a obnova přirozeného vodního režimu, morfologie toků a vodních ekosystémů 

• řešení vodního režimu po skončení funkčnosti odvodňovacích zařízení  

Hrozby 

• riziko záplav v důsledku narušení přirozené akumulace vody  

• znečištění povrchových vod vodní erozí  

• závislost protipovodňové ochrany na územích ležících severně od území města 

 
Hygiena životního prostředí 
Silné stránky 

• nejsou 

Slabé stránky 

• zápach z průmyslové zóny v severní části města (převládající SZ větry) 

• znečištění ovzduší a hluk způsobený nákladní dopravou z dobývacího prostoru v Dolní Lhotě 

• inverzní poloha části území – údolí řeky Svitavy, Lažánky, Dolní Lhota, Horní Lhota 

• hluk a znečištění průjezdnou dopravou městem 

Příležitosti 

• rekultivace lomu v Dolní Lhotě 

• řešení dopravní situace v širších vztazích  

• regulace průmyslové výroby v severní části města  

Hrozby 

• v souvislosti s převedením stávající silnice II/374 na I/41 vyšší prostorové nároky a hluková 

zátěž 

• hluk z železniční dopravy v případě její intenzifikace (mezinárodní koridor) 

 
Ochrana ZPF a lesů 
Silné stránky 

• vyrovnaná skladba krajiny 

Slabé stránky 

• zemědělská půda je ohrožena vodní erozí 
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Příležitosti 

• ochrana přirozené skladby lesa  

• ochrana kvalitních zemědělských půd 

• realizace protierozních opatření 

Hrozby 

• trvání způsobu obhospodařování zemědělské půdy a pokračování eroze 

• rozšiřování zastavěného území na úkor kvalitních zemědělských půd a lesa 

 
Sociodemografické podmínky a bydlení 
Silné stránky 

• růst počtu obyvatel od roku 2001 

• dobrá dostupnost města Brna 

• dobrá vyšší občanská vybavenost  

• dobrá geografická poloha nabídkou kvalitního bydlení – severní a západní okraje města, 

Horní Lhota, Klepačov, Hořice, Olešná, zohledňující ochranu krajinného rázu, přirozenou 

skladbu lesa, kvalitní zemědělskou půdu 

Slabé stránky 

• přírodní i technické limity rozvoje  

• v souvislosti s růstem počtu obyvatelstva chybí některé druhy občanské vybavenosti (MŠ) 

Příležitosti 

• harmonický rozvoj města 

Hrozby 

• nekoordinovaný rozvoj obce, nekoncepčnost při vymezování zastavitelných ploch pro 

bydlení 

 
Hospodářství 
Silné stránky 

• dobrá zaměstnanost 

• existence velkého počtu podnikatelských subjektů 

• dobrá dostupnost města Brna 

• rozvinutý turistický ruch 

Slabé stránky 

• dosavadní způsob obhospodařování zemědělské půdy 

Příležitosti 

• rozvoj služeb pro turistický ruch 

Hrozby 

• zátěž životního prostředí z provozu rozvíjejících se provozoven 

• nezaměstnanost v případě většího propouštění 
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Rekreace 
Silné stránky 

• rekreační potenciál CHKO Moravský kras 

• rozvinutá cykloturistika využívající nabídky služeb obce (především v oblasti stravování) 

• funkční areál aquaparku v Blansku 

• rekreační oblast Palava 

• lyžařský areál Hořice 

• sportovní areály 

Slabé stránky 

• zátěž plynoucí z provozu průmyslové výroby  

Příležitosti 

• rekreace je potenciálem pro rozvoj zaměstnanosti v terciéru 

• realizace dalších cyklostezek 

• realizace hipostezek 

Hrozby 

• rozvoj individuální rekreace na úkor volné krajiny (chatové osady) 

• střet turistického ruchu (především cykloturistiky) s ochranou přírody 

 
Veřejná infrastruktura 
Silné stránky 

• funkční vodovod 

• funkční ČOV pro Blansko, Horní a Dolní Lhotu, Klepačov 

• elektrifikace  

• plynofikace 

• dostatečné občanské vybavení ve veřejném zájmu 

• dobrá dopravní dostupnost 

• příměstská veřejná doprava IDS JMK 

Slabé stránky 

• dopravní zátěž ze silnice II/374 

• chybějící ČOV v Hořicích, Olešné, Lažánkách 

• nevyhovující dopravní propojení s Klepačovem 

• omezená kapacita místní komunikace z Blanska na Češkovice (předpoklad nárůstu počtu 

obyvatel) 

• nevyhovující místní komunikace na Obůrce 

Příležitosti 

• dotační politika investic do inženýrský sítí 

• přemostění železniční trati 

Hrozby 

• nedostatek finančních prostředků na investice 

• neekologická doprava 
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2. Vlivy na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

Ohrožení 

• nerespektování sesuvného území při případném rozvoji zástavby v obci v tomto území 

Návrh 
• poddolovaná území a dobývací prostory nejsou dotčeny. Navržené plochy nezasahují do 

sesuvných území. 
Ohrožení 

• nevhodná a příliš intenzivní zemědělská výroba, ohroženost území erozí, snížená retenční 

schopnost 

Návrh 
• návrh ÚP stabilizuje trvalé kultury (TTP, lesy, krajinnou zeleň), v případě orné půdy 

umožňuje změny kultur, u všech typů ploch nezastavěného území umožňuje realizaci 
protierozních opatření dle podrobnější dokumentace. Zatravnění, navržené v konceptu ÚP 
Blansko také v nivě (v záplavovém území) Svitavy, nebylo bohužel akceptováno. 

Ohrožení 

• neregulovaný rozvoj obce, zábor volné krajiny 

Návrh 
• navržená koncepce řešení ÚP Blansko je postavena na výrazné regulaci budoucí zástavby, 

omezuje rozvoj zástavby města v krajině a navrhuje pouze přiměřený rozvoj zástavby 
v místních částech (koncept ÚP byl ještě radikálnější, mimo jádrové území města zohlednil 
pouze plochy, na které již bylo vydáno územní rozhodnutí. 

Ohrožení 

• riziko záplav v důsledku narušení přirozené akumulace vody 

• znečištění povrchových vod vodní erozí 

• závislost protipovodňové ochrany na územích ležících severně od území města 

Návrh 
• návrh ÚP Blansko řeší poldr na Sloupečníku, v nivě Svitavy v severní části Blanska doplňuje 

protipovodňová opatření 
• vodní erozi je možné eliminovat vhodnými organizačními, agrotechnickými a biotechnickými 

opatřeními, jejichž realizaci návrh ÚP Blansko umožňuje 
 
Ohrožení 

• v souvislosti s převedením stávající silnice II/374 na I/41 vyšší prostorové nároky a hluková 

zátěž 

• hluk z železniční dopravy v případě její intenzifikace (mezinárodní koridor) 

Návrh 
• návrh ÚP přispívá k odvedení části nákladní dopravy ze silnice II/374 v centru města 

pomocí přeložky silnice III/37937 a přemostění železnice (spojení se Starým Blanskem). 
Hluk z železniční dopravy lze výhledově snížit – navrženo je postupné rušení úrovňových 
přejezdů a na zvážení je územní rezerva pro sloučení železniční stanice Blansko a zastávky 
Blansko. Nové nádraží by mohlo být v celé délce kryté a zástavba města tak před hlukem 
více chráněna. 

Ohrožení 

• trvání způsobu obhospodařování zemědělské půdy a pokračování eroze 

• rozšiřování zastavěného území na úkor kvalitních zemědělských půd a lesa 

Návrh 



Atelier URBI spol. s r.o. 13 

Územní plán Blansko Návrh ÚP 
 

• popsáno výše (řešení krajiny, regulace zástavby). Zábor kvalitních zemědělských půd byl 
omezen na nejmenší možnou míru. 

Ohrožení 

• nekoordinovaný rozvoj obce, nekoncepčnost při vymezování zastavitelných ploch pro 

bydlení 

Návrh 
• popsáno výše (regulace zástavby). nekoncepčnost při vymezování zastavitelných ploch se 

ale projeví nutností respektovat rozvojové plochy s vydaným územním rozhodnutím 
v Těchově a Těchově – Češkovicích a také plochy, na které je rozpracována DÚR (zejména 
plocha Nad Zborovcem a Familie). 

Ohrožení 

• zátěž životního prostředí z provozu rozvíjejících se provozoven 

• nezaměstnanost v případě většího propouštění  

Návrh 
• návrh eliminuje tuto zátěž jak návrhem dopravního řešení, tak situováním ploch výroby 

mimo zástavbu do průmyslových zón. Nezaměstnanost je věcí hospodářské kondice státu. 
Ohrožení 

• rozvoj individuální rekreace na úkor volné krajiny (chatové osady) 

• střet turistického ruchu (především cykloturistiky) s ochranou přírody 

Návrh 
• návrh ÚP podporuje rozvoj rekreace v souladu s Politikou územního rozvoje. Chatové osady 

doplňuje citlivě, ve vazbě na stávající lokality v místních částech. Nové lokality chat 
v krajině nenavrhuje. Cyklostezky vedené přes hodnotná území v krajině jsou vázány na 
zpevněné cesty. 

Ohrožení 

• nedostatek finančních prostředků na investice 

• neekologická doprava 

Návrh 
• návrh ÚP navrhuje novou koncepci řešení dopravní situace ve městě. Dále navrhuje 

doplnění veřejné občanské vybavenosti včetně územní rezervy pro výstavbu mateřské školy. 
Finanční prostředky na investice může minimalizovat návrhem regulace zástavby 
(suburbanizace s sebou přináší vysoké náklady na technickou vybavenost území 
a neekonomickou dopravu – v důsledku vysoké projekční připravenosti ploch mimo jádrové 
území města nebylo možno suburbanizaci více omezit). 

 

3. Vliv na posílení (odstranění) slabých stránek řešeného území 
Slabé stránky 

• poddolované území 

• rozvoj obce (jihozápadní část)– místní části Dolní Lhota je částečně limitován dobývacím 

prostorem 

Návrh 
• Plochy v Dolní Lhotě budou po ukončení těžby rekultivovány. Variantně navržená plocha pro 

průmyslovou výrobu v konceptu ÚP byla vypuštěna, rozvoj Dolní Lhoty bude předmětem 
aktualizace ÚP Blansko. 

Slabé stránky 

• nestabilní části krajiny - intenzivně zemědělsky využívané plochy 

• devastace části krajiny v důsledku rozšiřování dobývacího prostoru 
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Návrh 

• V návrhu ÚP jsou navrženy prvky ÚSES pro ochranu dané lokality i pozitivní působení na 
stabilitu krajiny okolní (nejvýznamnější je návrh RBC Harbechy v k.ú. Lažánky na orné 
půdě). 

• Dobývací prostor je respektován po dobu těžby, poté bude rekultivován. 
Slabé stránky 

• nedostatečná ochrana území před povodněmi 

• oblasti se sníženou přirozenou retenční schopnosti území 

Návrh 
• V ÚP je navržen poldr na Sloupečníku a prodloužení ohrázování v nivě Svitavy. Přirozená 

retenční schopnost krajiny se zvýší posilováním trvalých kultur (lesy, trvalé travní porosty 
a pod.) proti kulturám dočasným (pole). 

Slabé stránky 

• zápach z průmyslové zóny v severní části města (převládající SZ větry) 

• znečištění ovzduší a hluk způsobený nákladní dopravou z dobývacího prostoru v Dolní Lhotě 

• inverzní poloha části území – údolí řeky Svitavy, Lažánky, Dolní Lhota, Horní Lhota 

• hluk a znečištění průjezdnou dopravou městem 

Návrh 
• V návrhu ÚP Blansko byly nové plochy pro výrobu situovány tak, aby co nejméně negativně 

ovlivňovaly zástavbu města. Ve stávajících průmyslových zónách je v případě, že výroba 
negativně ovlivňuje plochy za hranicí areálů, nutno řešit technická opatření na eliminaci 
vlivů (na př. zápachu). Nákladní doprava z pískovny, nově řešená mimo zástavbu Dolní 
Lhoty v konceptu ÚP Blansko (napojení na přeložku silnice III/37435), bude do doby 
ukončení těžby řešena současnými trasami. V inverzních polohách nejsou navrhovány nové 
plochy pro bydlení. Hluk a znečištění průjezdnou dopravou městem - v ÚP jsou navrženým 
dopravním řešením vytvořeny předpoklady pro zlepšení situace částečným odvedením cílové 
dopravy do průmyslových areálů z centra města. 

Slabé stránky 

• zemědělská půda je ohrožena vodní erozí 

Návrh 
• Vodní eroze se sníží vhodnými opatřeními (organizačními, agrotechnickými, biotechnickými). 

Změny kultur a zalesňování je u zemědělských ploch NZ.1 – orná půda – přípustné, 
realizace protierozních opatření je přípustná u všech typů ploch v nezastavěném území. 

Slabé stránky 

• přírodní i technické limity rozvoje 

• v souvislosti s růstem počtu obyvatelstva chybí některé druhy občanské vybavenosti (MŠ) 

Návrh 
• Přírodní a technické limity rozvoje je nutno respektovat. V ÚP je navrženo doplnění veřejné 

občanské vybavenosti (pro mateřskou školu je navržena územní rezerva). V příštích osmi 
letech bude nedostatečná kapacita mateřských škol řešena v rámci prostor základních škol, 
kde významně ubylo žáků. 

Slabé stránky 

• dosavadní způsob obhospodařování zemědělské půdy 

Návrh 
• V ÚP lze pouze doporučit obhospodařování zemědělské půdy tak, aby byla vodní eroze 

pokud možno eliminována. 
Slabé stránky 

• zátěž plynoucí z provozu průmyslové výroby 
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Návrh 

• V ÚP jsou vytvářeny podmínky pro situování ploch výroby tak, aby co nejméně negativně 
ovlivňovala zástavbu města (situování rozvojových ploch, dopravní řešení, regulace 
zástavby). 

Slabé stránky 

• dopravní zátěž ze silnice II/374 

• chybějící ČOV v Hořicích, Olešné, Lažánkách 

• nevyhovující dopravní propojení s Klepačovem 

• omezená kapacita místní komunikace z Blanska na Češkovice (předpoklad nárůstu počtu 

obyvatel) 

• nevyhovující místní komunikace na Obůrce 

Návrh 
• dopravní řešení ÚP (přemostění železničního koridoru) umožní odvést z centra města část 

dopravy do Starého Blanska. Návrh ÚP řeší problematiku nevyhovujících dopravních spojení 
úpravou silnice do Klepačova a rozšířením místní komunikace do Češkovic a Obůrky. Dále je 
navrženo rozšíření místních komunikací v řadě lokalit, kde nejsou dostatečně dimenzovaná 
veřejná prostranství. Jsou vytvářeny podmínky pro situování ploch výroby tak, aby co 
nejméně negativně ovlivňovala zástavbu města (situování rozvojových ploch, regulace 
zástavby). Malé ČOV jsou navrženy v Olešné a v Lažánkách, Hořice vzhledem k odlehlosti 
budou řešeny jímkami na vyvážení. 

4. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 

Silné stránky 

• území je stabilní, pouze v k. ú. Blansko se nachází sesuvné území 

• dobývací prostory – slévárenské písky  – Dolní Lhota 

Příležitosti 

• rekultivace pískového lomu v Dolní Lhotě 

• rekultivace lomu u cihelny 

Silné stránky 

• území pestré kulturní krajiny 

• přítomnost přírodně významných území  

• bohatá lesnatost (jižní, západní i východní část) 

• CHKO Moravský kras (Lažánky, Těchov) 

Příležitosti 

• investice do ochrany přírody 

• ochrana krajinného rázu 

• vhodnými revitalizačními opatřeními podpořit retenci vody v území 

Silné stránky 

• významný vodní tok – Svitava 

• využití vodního toku pro elektrárnu 

• mimo zastavěné území jsou vodní toky obklopeny lesními plochami 

• fungující čistírna odpadních vod 
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Příležitosti 

• realizace revitalizace vodních toků obnovující jejich samočisticí a ekologickou funkci 

• ochrana a obnova přirozeného vodního režimu, morfologie toků a vodních ekosystémů 

• řešení vodního režimu po skončení funkčnosti odvodňovacích zařízení 

Příležitosti 

• rekultivace lomu v Dolní Lhotě 

• řešení dopravní situace v širších vztazích 

• regulace průmyslové výroby v severní části města 

Silné stránky 

• vyrovnaná skladba krajiny 

Příležitosti 

• ochrana přirozené skladby lesa 

• ochrana kvalitních zemědělských půd 

• realizace protierozních opatření 

Silné stránky 

• růst počtu obyvatel od roku 2001 

• dobrá dostupnost města Brna 

• dobrá vyšší občanská vybavenost 

• dobrá geografická poloha nabídkou kvalitního bydlení – severní a západní okraje města, 

Horní Lhota, Klepačov, Hořice, Olešná, zohledňující ochranu krajinného rázu, přirozenou 

skladbu lesa, kvalitní zemědělskou půdu 

Příležitosti 

• harmonický rozvoj města 

Silné stránky 

• dobrá zaměstnanost 

• existence velkého počtu podnikatelských subjektů 

• dobrá dostupnost města Brna 

• rozvinutý turistický ruch 

Příležitosti 

• rozvoj služeb pro turistický ruch 

Silné stránky 

• rekreační potenciál CHKO Moravský kras 

• rozvinutá cykloturistika využívající nabídky služeb obce (především v oblasti stravování) 

• funkční areál aquaparku v Blansku 

• rekreační oblast Palava 

• lyžařský areál Hořice 

• sportovní areály 

Příležitosti 

• rekreace je potenciálem pro rozvoj zaměstnanosti v terciéru 
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• realizace dalších cyklostezek 

• realizace hipostezek 

Silné stránky 

• funkční vodovod 

• funkční ČOV pro Blansko, Horní a Dolní Lhotu, Klepačov 

• elektrifikace  

• plynofikace 

• dostatečné občanské vybavení ve veřejném zájmu 

• dobrá dopravní dostupnost 

• příměstská veřejná doprava IDS JMK 

Příležitosti 

• dotační politika investic do inženýrský sítí 

• přemostění železniční trati 

Většina silných stránek a příležitostí v území byla využita a zapracována do územního plánu 
města Blansko. 

Je navrženo využití ložisek slévárenských písků pokračováním těžby v Dolní Lhotě a otevřením těžby na 
jihu Starého Blanska. Po vytěžení budou plochy rekultivovány. 

Není reálné využití vodního toku pro elektrárnu, na Svitavě již další není možná a na malých tocích se 
nevyplatí. 

Likvidace odpadních vod v Hořicích a v chatových oblastech je navržena v jímkách na vyvážení. 

5. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

Navržené řešení nebude mít negativní vliv na stávající hodnoty území, pokud budou respektována 
navržená opatření na ochranu krajinného rázu a opatření na ZPF. 

Oproti současnému stavu přírodních hodnot nedojde k výrazným zásahům, které by znamenaly 
zhoršující se trend vývoje. Podrobné posouzení vlivu návrhu ÚP města Blansko na přírodní hodnoty je 
předmětem částí A. 

Vyhodnocení vlivu návrhu na udržitelný rozvoj území v závěru neprokázalo nepříznivý vliv dokumentace 
na přírodní složku, zahrnující hodnoty území nadmístního i místního významu. 

V návrhu ÚP Blansko jsou stanoveny hlavní zásady pro ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních 
hodnot. Byly respektovány kulturní památky a památkově chráněná území včetně území 
s archeologickými nálezy a byly respektovány urbanistické hodnoty území i prostorové uspořádání 
krajiny a sídel. Nebyl dotčen historický půdorys sídel a je zachován odpovídající charakter zástavby 
v návaznosti na hodnotné soubory staveb. 
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C.  Vyhodnocení přínosu návrhu ÚP města Blansko k naplnění 
priorit územního plánování 

Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Při rozhodování o rozvoji a změnách ve využití území je nutné vycházet z limitů využití území. 

Územní plány měst a obcí jsou nástrojem územního plánování a rozhodování z hlediska zájmů na 
dlouhodobou udržitelnost rozvoje. Součástí ÚP Blansko je etapizace řešení (nezbytná časová 
posloupnost realizace, která podmiňuje související investice s využitím území a ploch pro jejich rozvoj). 
Bal zohledněn oprávněný požadavek orgánů ochrany ZPF, aby jednotlivé zábory ZPF měly logický sled 
a směr postupného naplňování tak, aby nedocházelo ke ztížení nebo znemožnění obhospodařování zbylé 
zemědělské půdy. 

Obecně formulované priority územního plánování z Politiky územního rozvoje ČR jsou v návrhu ÚP 
Blansko respektovány stejně, jako mnohé zásady z jiných evropských a celostátních koncepcí, jak je 
uvedeno v části A tohoto Vyhodnocení. Lze tedy konstatovat, že návrh ÚP Blansko respektuje obecné 
zásady Politiky územního rozvoje ČR a dále je rozvíjí v souladu s principy dlouhodobé udržitelnosti. 

Navržené řešení vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj, který spočívá ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území, svým komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území, jehož cílem je 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Čistá koncepce 
řešení, stanovená v konceptu ÚP Blansko musela být sice v návrhu ÚP mírně pozměněna, přesto návrh 
ÚP Blansko ve srovnání se současně platnou dokumentací ÚPN SÚ Blansko vč. schválených změn 
udržitelný rozvoj zajišťuje. 

Navržené řešení ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Současně chrání krajinu jako rovnocennou 
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti od nežádoucí suburbanizace. 
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D. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

1.  Vyhodnocení vlivů na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak vyplynula 
z Rozboru udržitelného rozvoje v ÚAP ORP Blansko a Průzkumů a rozborů územního plánu 
Blansko 

Dle ÚAP ORP: Poloha města Blanska na okraji CHKO Moravský kras a zároveň na významné trati Brno – 
Česká Třebová umožňuje rozvoj průmyslu i rozvoj služeb v oblasti rekreace a cestovního ruchu. Jeho 
pozitivní vývoj se projevuje růstem počtu obyvatel od roku 2001. S rozvojem města však souvisí 
problém nárůstu automobilové dopravy procházející středem města po silnici II/374. Pro další 
harmonický rozvoj je významné především řešení problematiky záplav, vhodná regulace nové zástavby 
a stávajících a navrhovaných monofunkčních ploch (průmysl, sklady) a celková kultivace městského 
prostředí. Je zaznamenán růst bydlení v městských částech, kde není dořešena technická infrastruktura. 
Například chybějící ČOV a kanalizace v částech Hořice, Olešná, Lažánky. Problematické je rovněž 
dopravní propojení se „zahradním městem“ v Češkovicích, i s Klepačovem, kde se předpokládá další 
rozvoj bydlení. V případě chatové lokality Žižlavice (u silnice na Těchov) sílí tlak na výstavbu rodinných 
domů, přestože kapacita inženýrských sítí v současnosti rozvoj neumožňuje. Jsou preferovány lokality 
pro bydlení, do kterých je problematické dopravní napojení (Obůrka, Klepačov, Horní Lhota-Familie). 
Na základě rozboru udržitelného rozvoje území ve formě analýzy SWOT města Blanska lze při převaze 
silných stránek a příležitostí konstatovat vyváženost vztahu územních podmínek a možnost dalšího 
harmonického rozvoje. 
Na provedené vyhodnocení reaguje řešení návrhu územního plánu Blanska následovně: 

• stanovuje základní urbanistickou koncepci situování ploch s rozdílným způsobem využití území 
a podmínky pro výstavbu na těchto plochách, včetně ploch rozvojových, 

• omezuje suburbanizační tendence (koncept ÚP Blansko byl zásadnější), 

• nepříznivou dopravní situaci řeší tím, že vytváří předpoklady pro budoucí přemostění železničního 
koridoru a odlehčení dopravy v centru města, 

• řeší doplnění veřejné vybavenosti (občanské i technické), 

• pouze omezeně řeší problematiku záplav (koncept ÚP Blansko řešil poldr na Svitavě, ale nebyl 
akceptován), 

• vytváří dostatečné předpoklady pro budoucí vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna 
v rozboru udržitelného rozvoje. 

2. Shrnutí přínosu návrhu ÚP města Blanska k vytváření podmínek pro předcházení 

• zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného 
území 

• předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích 

Z obsahu předchozích kapitol lze konstatovat, že návrh ÚP města Blanska vychází ze zjištění a rozboru 
stavu a trendů všech relevantních jevů v území, jak jsou specifikovány v použitých podkladech 
a zejména v Rozboru udržitelného rozvoje ÚAP ORP Blansko, z doplňujících průzkumů, zpracovaných 
koncepčních materiálů a nemalých zkušeností zpracovatelského týmu, reaguje na zjištění SWOT analýzy 
v ÚAP. Snahou bylo v rámci návrhu ÚP města vytvořit v rámci kompetencí územního plánování 
podmínky pro využití silných stránek a příležitostí řešeného území a jeho občanské komunity, eliminovat 
a minimalizovat nebo kompenzovat slabé stránky a ohrožení (hrozby) stávajících obyvatel a uživatelů 
území, včetně generací budoucích. 
V průběhu prací byla použita metoda „ex-ante“ hodnocení a bylo by zbytné uvádět veškerá opatření, 
která byla pro stanovené priority využita. Významné požadavky a potenciální rozpory, zejména 
z hlediska životního prostředí a ostatních skutečností pro udržitelný rozvoj, byla uplatňována již 
v průběhu práce na konceptu ÚP při vzájemné komunikaci týmu zpracovatelů ÚP a týmu zpracovatelů 
SEA. 
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Závěrem vyhodnocení je možno uvést, že v rámci daných limitů rozvoje území obce, jakými jsou 
především limity populačního potenciálu, limity ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
a bariéry dané zájmy ochrany přírody, krajiny, ZPF a PUPFL, limity čistoty toků apod., představuje 
v rámci návrhu ÚP Blansko komplexní dokument, vytvářející rámcové podmínky pro pozitivní řešení 
k harmonickému, vyváženému a dlouhodobě udržitelnému rozvoji. 

Návrhem územního plánu jsou vytvořeny dostatečné podmínky pro předcházení zjištěným rizikům 
budoucího rozvoje při současném stavu poznání a při znalostech stavu území. Územní plán je 
koncepčním právním dokumentem a je jedním z podkladů pro následná politická rozhodování v území. 

Zhotovitel Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu města Blanska na udržitelný rozvoj 
území neshledává žádné zásadní problémy a důvody, proč by nebylo možné vydat 
souhlasná stanoviska (dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění). 


