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Úvod 

Předmětem tohoto výstupu Pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
při úřadu územního plánování SÚ MěÚ Blansko (odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko) jsou 
východiska pro zpracování podkladů podmiňujících projednání záměru v územním řízení (viz 
text dále). Pro přestavbovou plochu Územního plánu Blansko, vydaného 06.12.2011 
Opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti k 22.12.2011 (dále jen „ÚP Blansko“), 
označenou „P5 – plocha přestavby na OK a ZP“, o celkové výměře do 3,7ha, (dále jen 
„disponibilní plocha“) nebyla přímo stanovena povinnost zpracování podrobnější územně 
plánovací dokumentace (regulační plán) ani územně plánovacího podkladu (územní studie), 
ale v podmínkách vyuţití této konkrétní funkční plochy je uvedeno, ţe k vydání souhlasu 
vodoprávního úřadu cit.: bude vyžadována studie možného ovlivnění odtokových poměrů 
v dané lokalitě s tím, že tento souhlas lze udělit v případě, že stavby nebudou negativně 
ovlivňovat průtoky vody, zhoršovat odtokové poměry, případně budou tyto negativní vlivy 
kompenzovány realizací protipovodňových opatření. Pro zpracování tohoto odborného 

posouzení je nutno mít k dispozici konkrétní názor na vyuţití území, tedy podklad 
s kompletní informací o prostorovém uspořádání stavby pro výpočtový model. Tento podklad 
lze obecně označit jako urbanisticko - architektonický návrh záměru (dále jen „studie 
záměru“). Cílem je získání podkladu, který bude východiskem pro rozhodování o vyuţití 
jednotlivých částí vymezené zastavitelné plochy přestavbového území a pro rozhodnutí o 
umístění staveb. Vydaný územní plán konkrétní způsob ani míru vyuţití ploch nepředjímal, 
pouze vymezil plochu, kde lze zpracovat návrh umístění stavby a s tímto návrhem vstoupit 



Podklady k přestavbové ploše P5 – Skleníky, Blansko, ul. Poříčí 

3 

do územního řízení. 

Legislativní východiska 

Zpracování studie záměru není vybranou činností ve výstavbě dle ust. §158 zákona 
č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákona“) 
v platném znění, nicméně se zde předpokládá účast odborně způsobilé osoby, schopné 
dodat relevantní podklad pro posouzení návrhu struktury zástavby (urbanista). Obsah 
pořizované studie záměru není ošetřen v prováděcích předpisech stavebního zákona, 
nicméně je zřejmé, ţe základní forma akceptovatelné dokumentace by měla být definována 
subjektem, který její relevantnost následně posoudí. Tímto subjektem je zejména Pořizovatel 
ÚPD. Studie záměru bude vedlejším podkladem pro rozhodování v území (pro změny 
v území (územní řízení) popř. pro změny ÚPD) pořizovaným dle konkrétního investorského 
záměru a dle pokynů Pořizovatele ÚPD. Při zpracování studie záměru je nutno vzít v potaz, 
ţe intenzivnější vyuţití dané plochy, resp. změna jejího vyuţití, je příslušnými dotčenými 
orgány dlouhodobě odmítáno (viz dále) a ţe k vymezení přestavbové plochy došlo pouze 
v obecné a nic nepředjímající rovině, se stanovenými podmínkami pro další stupeň 
projednání změn v území v územním řízení. Pořizovatel ÚPD dlouhodobě zdůrazňuje, ţe 
veškeré prozatímní kroky na straně Města Blansko i kroky na straně potenciálního investora 
musí zohlednit doposud nejasný výsledek tohoto projednání. Závěry posouzení výchozích 
podkladů (závazná stanoviska) ani vlastní výsledek projednání rozpracovaného záměru 
v územním řízení nelze předjímat. Jak vychází z výše vyjádřeného, projednání studie 
záměru s dotčenými orgány a dalšími subjekty se zájmy v území zákon přímo neukládá, ale 
konzultace s nimi samozřejmě nevylučuje. Získávání informací a z nich plynoucí zpětná 
vazba je přirozenou součástí odpovědně vedeného procesu přípravy dokumentace. 
K podobnému mechanismu dojde i v rámci zpracování a aplikace výstupů modelu ovlivnění 
odtokových poměrů, která na výchozí fázi zpracování studie záměru naváţe. Pořizovatel 
ÚPD předpokládá, ţe posouzení vlivu záměru na odtokové poměry bude řešeno 
subdodávkou v rámci přípravy studie záměru a bude ze zjištění osloveného 
specializovaného pracoviště vycházet. Hotový návrh studie záměru bude po doplnění popisu 
přípravy a korekcí řešení s jednoznačně vyjádřeným závěrem postoupen Pořizovateli ÚPD 
ke kontrole souladu s ÚPD a identifikaci případných střetů s jinými zájmy v území a s jeho 
hodnocením bude buď vrácen k úpravě či dopracování, nebo bude postoupen k hodnocení 
příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

Náklady pořízení 

Pořízení studie záměru by měl hradit subjekt, jehoţ výhradním zájmem je změna poměrů 
v území. Město Blansko konkrétní záměr ani přesný poţadavek na veřejnou sluţebnost 
nemá. Iniciovalo pouze korekci původního řešení Konceptu ÚP Blansko, směřující ke 
komerčnímu vyuţití ploch. Pořizovatel tedy předpokládá, ţe veškeré náklady spojené 
s přípravou podkladů pro změny v území ponese budoucí investor, jehoţ výhradní potřebou 
jsou. Jedině tento investor je rovněţ oprávněn zpracovat a k posouzení předloţit návrh 
konkrétního stavebního vyuţití s odůvodněním začlenění stavby do území z pohledu 
funkčních vztahů i celkového charakteru prostředí. Proces vzniku podkladu pro projednání 
tohoto záměru má přímou souvislost s obsahem podkladu pro stanovisko vodoprávního 
úřadu. 

Obecné pokyny Pořizovatele ÚPD 

Výsledná dokumentace studie záměru bude obsahovat věcně přiměřenou textovou a 
jednoznačně zpracovanou grafickou část. Rozsah této dokumentace má Pořizovatel ÚPD 
stanovit v závislosti na místních podmínkách a konkrétní situaci území. Zpracovatel si u 
Pořizovatele ÚPD vyţádá aktuální informace o stavu území a projekční podklady. Projektant 
studie záměru vypořádá poţadavky zařazené do tohoto podkladu nebo v rámci 
samostatných konzultací předloţí návrh vypořádání (udrţitelné odůvodnění) všech 
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nesplněných poţadavků. Podklady k posouzení však v takovém případě vţdy postoupí jako 
věcně a formálně uzavřený celek. V platných předpisech není stanoven reţim projednání 
studie záměru. Studie nenahrazuje rozhodnutí, ale můţe slouţit jako tzv. jiný podklad pro 
rozhodování v území. Předmětná studie záměru má slouţit primárně jako podklad pro 
vyjádření příslušného správce vodního toku a pro stanovisko vodoprávního úřadu. Je 
východiskem pro přistoupení ke zpracování a projednání navazující dokumentace. 
Hodnocení studie záměru bude provedeno v součinnosti Pořizovatele ÚPD a samosprávy. 
Pro dané území můţe být souběţně či postupem času zpracováno více studií záměru. Není 
dotčeno právo rozporovat závěry zhotovitele územní studie v době přípravy tohoto podkladu , 
ani v době po jeho dokončení, resp. schválení. 

Ostatní podklady vztahující se k území 

Východiska pro řešení předmětného území se od doby schválení původní dokumentace 
Územního plánu sídelního útvaru Blansko schváleného 02.03.1998 (dále jen „ÚPn SÚ 
Blansko“) vydáním nového ÚP Blansko částečně změnila, stále však není zřejmé, jaká 
konkrétní část plochy P5 je reálně zastavitelná. Oproti stavu v původně platné ÚPD došlo 
k jistému formálnímu posunu. ÚPn SÚ Blansko zde totiţ současnou zemědělskou výrobu 
stabilizoval. Po uplatnění výchozí studie záměru společnosti Reinvest Corporation, s.r.o., IČ 
26963671, se sídlem Štefánikova 16, Brno, bylo v březnu 2006 schváleno pořízení Změny 
ÚPn SÚ Blansko označené B34. Iniciačním podkladem byl nekonkrétní záměr obchodního 
areálu v severní části lokality skleníků, v kompaktní ploše pozemků o výměře cca 2ha, 
s plánovaným dopravním napojením doplněním čtvrtého ramene stávající stykové křiţovatky 
silnice II/374 (ul. Poříčí) s místní komunikací v ul. Na Řadech, včetně záměru malé čerpací 
stanice pohonných hmot, v plochách plánovaného parkoviště. Vlastní objekt byl plánován 
v západním okraji areálu, bezprostředně při stávající břehové hraně. Podklad neobsahoval 
ţádné údaje o souvisejících terénních úpravách ani názor na moţné ovlivnění odtokových 
poměrů v území. V rámci projednání Zadání skupiny Změn ÚPn SÚ Blansko bylo uplatněno 
nesouhlasné vyjádření správce povodí a správce vodního toku Svitava Povodí Moravy, s.p., 
PM016991/2006-203/Ho z 04.05.2006 ve kterém je uveden nesouhlas se zařazením změny 
do návrhu územního plánu z důvodu zařazení plochy v záplavovém území řeky Svitavy jiţ 
pro průtok Q5. Uplatnění tohoto negativního vyjádření Pořizovatel ÚPD předpokládal. Mimo 
to jiţ při přípravě návrhů na pořízení Změn ÚPn SÚ Blansko předmětnou Změnu ÚPn SÚ 
Blansko nedoporučil a na základě tohoto postoje byl do Zadání změn ÚPn SÚ Blansko 
v dubnu 2006 zařazen argument o nutnosti zachovat stávající funkční vyuţití (zainvestovaná 
zemědělská prvovýroba) s cílem uchovat lokalitu pro případné budoucí veřejně prospěšné 
záměry Města Blansko. Dotčené pozemky jsou v majetku Města Blansko a lokalita je 
bezprostředně přístupná z hlavního komunikačního tahu města. Je tedy vhodná pro jakýkoli 
nekomerční záměr. Rovněţ původní smlouva o nájmu se společností ZERA Rájec, a.s., měla 
vypršet teprve v horizontu několika let. Významným problémem však je to, ţe v daném 
území Město Blansko v minulosti připustilo realizaci celé řady staveb trvalého charakteru, 
které nelze vymístit bez součinnosti jejich vlastníka nebo bez zvýšených nákladů. Mimo 
vyjádření správce povodí a toku byly v rámci projednání návrhu Zadání změn ÚPn SÚ 
Blansko uplatněny nesouhlasy dotčených orgánů. Ve stanovisku OŢP MěÚ Blansko MBK 
8734/2006/ŢP/Ba/2 z 04.05.2006 je zařazeno upozornění z pohledu zákona č.254/2001Sb., 
o vodách, ţe cca 2/3 plochy zájmového území se nachází v záplavovém území, které bylo 
vyhlášeno odborem ŢP KrÚ Jmk rozhodnutím JMK 30644/2003 OZPŢ-Hm z 16.01.2004, a 
upozornění, ţe v případě umísťování, povolování a provádění staveb můţe vodoprávní úřad 
stanovit omezující podmínky z důvodu ochrany vod před povodněmi a k ochraně vod před 
jejich případným znečištěním. Bylo uvedeno, ţe v záplavovém území není stanovena aktivní 
a pasivní zóna. Podobně se k problému postavil KrÚ Jmk, který se Změnou ÚPn SÚ Blansko 
B34 ve stanovisku JMK 63672/2006 z 15.05.2006 nesouhlasil, protoţe se jedná o plochy 
v záplavovém území, kde je poměrně značné riziko při průchodu velkých vod. Ke Změně 
B34 byl rovněţ uveden závěr zjišťovacího řízení podle ust. §10i odst. 6 a v rozsahu přílohy 
č.9 zákona č.100/2001Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Změna B34 měla být 
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posuzována ve smyslu zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí na základě 
odpovídající dokumentace (viz text následující poznámky). Vyhodnocení musí postihnout 
vlivy navrhované změny na sloţky ţivotního prostředí a na veřejné zdraví. Vzhledem 
k charakteru nevrţené změny je třeba se zaměřit na negativní vlivy dopravy, zabývat se 
moţnými střety se zájmy vodního hospodářství a posoudit moţnou kumulaci negativních 
dopadů s jiţ existujícími aktivitami v zájmovém území. Součástí vyhodnocení bude i návrh 
případných opatření k eliminaci, minimalizaci a ke kompenzaci negativních vlivů na ţivotní 
prostředí a veřejné zdraví. 

Poznámka: pořizování Změny B34 bylo z důvodu nemoţnosti změn dodaných vyjádření a 
stanovisek pokynem odpovědné osoby (tehdejší určený zastupitel pro pořizování ÚPD a 
místostarosta města Blansko Ing. Jindřich Král) přerušeno. Po několika letech, v rámci 
projednání Konceptu ÚP Blansko, bylo na přelomu roku 2010 a 2011 provedeno posouzení a 
revize posouzení (SEA) pro nově formulovanou definici změn v území (přestavbová plocha 
P5 v lokalitě č.24 na k.ú.Blansko) kanceláří LÖW & spol, s.r.o. (původní vymezení 
zastavitelné plochy funkčního typu OK bylo v Konceptu ÚP Blansko výrazně menší neţ 
v Návrhu ÚP Blansko), se závěrem, ţe realizací záměru nedojde k zásadnímu ovlivnění 
kvality ovzduší, dojde k záborům orné půdy zařazené do I a II třídy ochrany ZPF, dojde 
k ovlivnění odtokových poměrů dle rozsahu stavebního záměru a rozsahu zpevněných ploch, 
nedojde k ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná území a jejich 
ochranná pásma, území soustavy NATURA 2000, významné krajinné prvky, biotopy, 
skladebné části ÚSES), nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Bylo uplatněno 
upozornění na platná ustanovení s poţadavky zákona o vodách (oprávnění ke správě 
vodních toků dle §49 v rozsahu do 8m od břehové hrany). V hodnocení sekundárních a 
synergických vlivů bylo uvedeno upozornění na negativní vliv rozsáhlých záborů kvalitní orné 
půdy a moţný vliv na odtokové poměry. Bylo doporučeno provést návrh opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů (vliv polohy lokality v záplavovém území) 
a zachovala však povrchové vody do půdy (akumulace se vsakovacími objekty - priorita dle 
aktuálně platných předpisů). 

Samostatným přípisem Pořizovatele ÚPD MBK 6917/2006/SÚ 
z 04.07.2006 byl učiněn pokus o dohodování nesouhlasného 
stanoviska KrÚ Jmk z 15.05.2006, tento nesouhlas byl však 
v odpovědi JMK 47750/2006 z 24.07.2006 potvrzen. Lokalita 
Změny ÚPn SÚ Blansko B34 leţí ve vymezeném záplavovém 
území, kde by vybudované objekty byly ohroţeny povodňovými 
průtoky jiţ při Q5 – Q10. Je zřejmé, ţe údaje o odtokových 
poměrech v území je nutno do přípravy projektu, vzhledem 
k velkému odstupu od doby původního prověření, aktualizovat. 
Poslední jednání ve věci se v rámci pořizování ÚPn SÚ 
Blansko z roku 1998 uskutečnilo 20.11.2006 v sídle Povodí 
Moravy, s.p., za účasti zástupců Města Blansko (místostarosta 
Ing. Jindřich Král) a MěÚ Blansko (Ing. Marek Štefan za odbor 
INV a Ing. arch. Jiří Kouřil za Pořizovatele ÚPD). Jednání 
vyvolané Městem Blansko, s cílem učinit pokus o stanovení 
nejvyšší přípustné míry zastavění dotčeného území pro změnu 
stanoviska OŢP KrÚ Jmk, bylo neúspěšné. 

Při zpracování podkladů nového záměru je nutno zohlednit, ţe v mezidobí došlo ke změnám 
v rozsahu staveb v blízkosti řeky Svitavy a ke změnám dopravních intenzit na průtahu 
městem. Nelze tedy přímo vycházet z technického řešení původního záměru investora 
z přelomu let 2005 – 2006, neboť můţe dojít i k uplatnění poţadavků na zajištění dopravní 
obsluţnosti záměru úpravou přilehlé kapacitně problematické stykové křiţovatky. Související 
prostor (současné místo napojení areálu OC Kaufland průsečnou křiţovatkou místní 
komunikace a veřejně přístupných účelových komunikací OC a východní části přilehlého 
areálu ČS PHM) byl předmětem řešení Změny ÚPn SÚ Blansko č.2, schválené 21.12.1999. 
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Byla zde navrţena okruţní křiţovatka, která však následně realizována nebyla. K zahlcování 
dopravního připojení parkovišť areálu OC Kaufland dochází pouze nárazově. Problém 
současného dopravní řešení území však spočívá v problematickém odbočení z ul. Na 
Řadech na silnici II/374 směr Brno. Připojením dalšího významného zdroje cílové dopravy 
přestavbou areálu skleníků ZERA Rájec, a.s., můţe dojít k výraznému sníţení propustnosti 
této křiţovatky a vzniku nebezpečných situací podobně, jako v prostoru kříţení této krajské 
silnice s místní komunikací v prostoru ul. Mlýnská. 

Údaje o místní infrastruktuře jsou dostupné, včetně projekčních podkladů, u Pořizovatele 
ÚPD (viz obsah ÚPD a ÚAP ORP Blansko a doplňující údaje o jevech v pasportech). 
Prostřednictvím Města Blansko (odbor INV) lze získat podrobnější polohopisné a výškopisné 
údaje řešeného území a údaje o souvisejícím profilu řeky Svitavy. 

Požadavky z projednání Návrhu ÚP Blansko 

OŢP MěÚ Blansko vydal ve společném jednání k ÚP Blansko stanovisko MBK 36269/2011 
ŢP/PLH z 22.08.2013, jehoţ součástí je poţadavek z hlediska zájmů chráněných zákonem 
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve vztahu k plánované změně funkčního vyuţití ze stabilizovaných ploch 
zemědělské výroby v ploše cca 1,5ha do funkčního typu OK, rozšíření OK směrem k 
vodnímu toku oproti řešení Konceptu ÚP Blansko (areál skleníků). Navrhovaná změna se 
nachází v záplavovém území řeky Svitavy, stanoveném opatřením KÚJm kraje JMK 
30644/2003OŽP-Km ze dne 16.01.2004 (není stanovena aktivní zóna). V roce 2010 byla 
provedena úprava koryta toku Svitavy na průtok Q20. Využití této plochy pro občanskou 
vybavenost (nákupní centrum, administrativní a obchodní areály, služby obyvatelstvu, 
parkovací plochy) je možné. Upozorňujeme, že k uvedeným stavbám bude třeba v rámci 
územního řízení souhlas vodoprávního úřadu, ke kterému bude vyžadována studie možného 
ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě. Souhlas lze udělit v případě, že stavby 
nebudou negativně ovlivňovat průtoky vody, zhoršovat odtokové poměry, případně budou 
tyto negativní vlivy kompenzovány realizací protipovodňových opatření. 

V rámci Společného jednání k Návrhu ÚP Blansko uplatnil Povodí Moravy, s.p., jako správce 
povodí, ve vyjádření PM034684/2011-203/Ve z 23.08.2011 m.j. následující připomínky. 
Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku nebo zdrženy. „Vlastníci 
pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu 
půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny" (§27 vodního 
zákona). Neznečištěné vody dešťové budou likvidovány v maximální možné míře navrženým 
systémem vsakování, resp. akumulace za účelem dalšího využití - v souladu s vyhláškou č. 
501/2006 Sb.. V územním plánu bude uvedeno, jakým způsobem bude zajištěno nezhoršení 
odtokových poměrů. Odvádění dešťových vod z nově zastavovaných ploch bude řešeno tak, 
aby byl zachován stávající odtokový součinitel z území. Nesmí docházet k vytváření tzv. 
bezodtokých zón. Požadujeme, aby ve vyhlášeném záplavovém území významného vodního 
toku Svitava nebyla navrhována jakákoliv zástavba. 

Poţadované bylo Pořizovatelem ÚPD zohledněno stanovením podmínek vyuţití pro 
příslušnou plochu přestavby. 

Požadavky na dokumentaci studie záměru 

Na řešené území se vztahují pouze podmínky vyuţití ÚP Blansko, podrobnější dokumentace 
zpracována nebyla. Hlavní část řešeného území je vymezena plochami vodních toků (řeka 
Svitava a potok Sloupečník) a silnicí II/374. Území přestavby P5 je zařazeno do podmíněně 
zastavitelných ploch funkčního typu OK – občanské vybavení komerčního typu, kde jsou 
všechny stávající objekty vyznačeny jako stabilizované. Dokumentace ÚP Blansko totiţ 
přítomné zemědělské stavby přímo nevymisťuje (současné vyuţití území aktivně nemění), 
protoţe změny v území nejsou veřejným zájmem (záměrem je umístění nových staveb, které 
nelze zařadit do reţimu veřejně prospěšné stavby) a jsou podmíněny poměrně náročným 
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prověřením vlivů záměru na odtokové poměry. Pořizovatel ÚPD jiţ od doby získání 
příslušných stanovisek dotčených orgánů k projednání ÚP Blansko upozorňuje, ţe 
omezování současných nájemců, či snaha o vymístění jejich aktivit, nemá do doby získání 
souhlasu vodoprávního úřadu reálné opodstatnění. Můţe zde vzniknout zbytečný konf likt.  

a) vymezení řešeného území 

Platná ÚPD konkrétní poţadavky na obsah studie záměru nebo její plošné vymezení 
nestanovuje, je pouze nutno reagovat na podmínky vyuţití pro přestavbovou plochu P5 (viz 
str. 3 Přílohy 2 textové části řešení ÚP Blansko), kde je uvedeno, ţe plocha sousedí se silnicí 
II. třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami (jednotlivé objekty 
nebudou individuálně připojovány přímo na silnici II. třídy). Řešení bude projednáno se 
správcem silnice. Využití plochy je podmíněno tím, že v rámci územního řízení bude vydán 
souhlas vodoprávního úřadu, ke kterému bude vyžadována studie možného ovlivnění 
odtokových poměrů v dané lokalitě. Souhlas lze udělit v případě, že stavby nebudou 
negativně ovlivňovat průtoky vody, zhoršovat odtokové poměry, případně budou tyto 
negativní vlivy kompenzovány realizací protipovodňových opatření. Studie záměru musí být 

zpracována v rozsahu, na základě něhoţ bude moţné posoudit dopady změn v území na 
odtokové poměry a na dopravní skelet nejbliţšího okolí. Grafická část studie záměru (návrhu 
zastavovacího plánu s objemovým řešením staveb a terénu) bude zpracována na podkladu 
většího měřítka a bude členěna na „Rozbor moţností území“ (základní funkční schéma) a 
vlastní „Zastavovací plán“. Textová část bude obsahovat rozbor současného stavu a popis 
východisek pro řešení staveb, kompletní infrastruktury a podmiňující opatření. Budou 
odůvodněny funkční a prostorové vazby na navazující zastavěné a nezastavěné území. 
Podklad by se v rozpracovanosti měl svou podrobností blíţit regulačnímu plánu nebo 
dokumentaci pro územní rozhodnutí a bude zobecněn aţ následně, ve fázi finalizace 
zastavovací studie, příp. v pokynech pro změnu ÚP Blansko. 

Při podrobnějším rozpracování pouze ucelené části řešeného území (to pouze ve 
zvlášť odůvodněných případech – například pro konkrétní záměr menšího rozsahu, jednotlivý 
projekt apod.) budou průkazně řešeny funkční a prostorové vazby na navazující plochy 
lokality a zejména vlivy návrhu na páteřní komunikační skelet celého území s tím, ţe budou 
uplatněny alespoň rámcové (výchozí) návrhy řešení mezilehlých staveb a doprovodných 
opatření, stejně jako vazby na navazující území. 

Na podkladu celého řešeného území budou poskytnuty komplexní údaje o předpokládaných 
intenzitách vyuţití ploch (základní podklad pro dimenzování sítí technické infrastruktury, 
kapacit parkování apod.). Východiska pro formulaci návrhu budou jasně popsána a 
odůvodněna. Návrh studie záměru, připravený pro posouzení vlivů na odtokové poměry řeky 
Svitavy, bude obsahovat souhrnné údaje projektanta o splnění Zadání a doplňujících pokynů 
pro zpracování studie záměru, včetně výčtu, odůvodnění a způsobu projednání případných 
odchylek, a údaje o splnění poţadavků na věcný obsah zpracované studie záměru. 

b) koncepce rozvoje území, ochrana a rozvoj jeho hodnot  

V řešení ÚP Blansko nebyly pro danou plochu záměru stanoveny konkrétní podmínky, vyjma 
poţadavku na prověření a projednání vlivu na vymezené záplavové území. Pokud nebude 
řešení ÚP Blansko platně revidováno, je nutno respektovat rovněţ vymezení nezastavitelné 
plochy funkčního typu ZP – zeleň přírodního charakteru na západním okraji řešeného území. 
V severovýchodním kvadrantu se nacházejí stabilizované plochy funkčního typu BH (bydlení 
hromadné s převahou bytových domů), které zřejmě budou vyuţití plochy limitovat co do 
vlivů zastínění či hluku z ploch dopravy. Návrh studie záměru vyjde z jiné úrovně znalosti 
území, neţ kterou disponoval projektant ÚP Blansko a kritériem vyuţitelnosti nebude pouze 
formální soulad územní studie s platnou ÚPD, ale praktická realizovatelnost (reálnost - 
vykonatelnost podkladu) zejména s pohledu protipovodňové ochrany a dopravy. Zpracovaná 
studie záměru bude tzv. ostatním podkladem pro rozhodování v území (zejména v případě 
posouzení navazujících podkladů záměru) a můţe být rovněţ podkladem pro aktualizaci 
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ÚPD. Podkladem vyuţitelným pro rozhodování v území bude pouze v částech 
neobsahujících rozpor s ÚP Blansko. Zásah do navazující zástavby, nebo výraznější zásah 
do navazujícího území se nevylučuje, nicméně pokud by mělo k takovým zásahům dojít, 
bude nutno takový záměr v předstihu konzultovat s Pořizovatelem ÚPD, který (zřejmě po 
projednání se samosprávou, dotčenými orgány a dalšími zainteresovanými subjekty) 
rozhodne o dalším postupu. Studie záměru, bez ohledu na skutečný rozsah případně 
detailně řešeného území, bude obsahovat celkový návrh koordinace vyuţívání území 
(etapizace a podmíněnosti) z funkčního hlediska i obecnějšího hlediska širších a 
ekonomických vztahů. Všechny věcně kolizní části řešení budou řádně odůvodněny a 
v předstihu předloţeny Pořizovateli ÚPD pro rozhodnutí o dalším postupu či vyuţití při 
územně plánovací činnosti (aktualizace ÚP Blansko) v daném území. V kaţdém případě 
však předkládané řešení obecně obhajitelným způsobem naváţe na nosné části 
zastavěného území (struktura, měřítko, charakter) a tyto v daných podmínkách v detailu 
rozvine. 

c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných a nezastavitelných 
ploch  

V ÚP Blansko nebyly pro danou plochu záměru stanoveny konkrétní podmínky, vyjma 
funkčního typu OK a minimálního plošného zastoupení zeleně na terénu 20%. Dle obecných 
předpokladů vyjádřených v ÚP Blansko bude řešení studie záměru obsahovat prvky, 
zajišťující bezkolizní a provozně a funkčně optimální vyuţití významné rozvojové lokality, 
která je optimálně dopravně a infrastrukturně napojena. Při zpracování studie záměru je 
nutno vycházet z toho, ţe podklad je primárně určen odbornému hodnotiteli vlivů na 
odtokové poměry území a vodoprávnímu úřadu. 

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování  

V dokumentaci ÚP Blansko nebyly pro danou plochu záměru stanoveny ţádné konkrétní 
poţadavky, pouze byla naznačena nutnost realizace blíţe nespecifikovaných 
protipovodňových opatření. Plocha záměru je totiţ dotčena vymezením Q5 – Q100, které je 
nutno řešit. Ze stanovisek dotčených orgánů, které se zúčastnily projednání ÚP Blansko 
nelze dovodit, ţe tímto řešením je prosté vyjmutí dotčených ploch z inundace. Jiţní cíp 
území je dotčen vymezením územní rezervy pro přemostění řeky Svitavy, pokračující přes 
Sportovní ostrov Ludvíka Daňka a ţelezniční trať na území Starého Blanska. Skutečné 
řešení bude do ÚP Blansko zařazeno v reţimu vykonatelného návrhu zřejmě aţ po přípravě 
a projednání podrobnějšího podkladu. 

e) koncepce uspořádání území a jeho funkční organizace, opatření definovaná 
limity využití 

Pro řešené území nebylo v rámci funkčního typu OK závazně definováno ţádné konkrétní 
vyuţití. Projektant vyjde z platných norem a výsledků dílčích projednání, která zajistí a 
Pořizovateli ÚPD vydokladuje. Projektant studie záměru navrhne v souhrnném podkladu 
vyššího měřítka (1:1000) funkční skelet a výškové členění území. Při návrhu zastavitelných 
(nadzemní objekty) a nezastavěných ploch (zpevněné a ozeleněné plochy) a při návrhu 
etapizace budou zohledněny limity vyuţití území a vlivy a poţadavky protipovodňové 
ochrany a dopravy. Řešení studie záměru bude obsahovat odůvodnění navrţené prostorové 
regulace a výchozí vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
navazující území. 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu 

Pro řešené území nebylo v rámci ÚP Blansko definováno ţádné konkrétní omezení ani 
doporučení. 
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g) návrh ploch pro případné vymezení veřejně prospěšných staveb v ÚPD a 
veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit, včetně odůvodnění 

V řešeném území nebyly v ÚP Blansko definovány ţádné o ţádné konkrétní poţadavky, 
pouze byly zobrazeny plochy asanace a byla naznačena nutnost řešení protipovodňových 
úprav v případě změn ve vyuţití. Zpracovaná studie záměru bude obsahovat návrh 
dopravního a infrastrukturního skeletu. Projektant navrţené řešení popíše a odůvodní, 
přičemţ není omezen ani návrh ve variantách, ani návrh vymezení ploch pro veřejně 
prospěšné stavby. Pořizovatel ÚPD tento návrh posoudí a rozhodne o případných dopadech 
na další územně plánovací činnost v území. 

h) návrh ploch pro případné vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a 
veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, včetně 
případného návrhu kompenzačních opatření a včetně odůvodnění 

V návaznosti na předchozí bod je vytvořen prostor i pro definici dalších opatření, jejichţ 
návrh a odůvodnění rovněţ posoudí Pořizovatel ÚPD, v jehoţ kompetenci je i přijetí kroků, 
vedoucích k zezávaznění odůvodněných částí předloţeného řešení prostřednictvím 
navazující ÚPD, konkrétně aktualizace ÚP Blansko. 

i) vymezení návrhu opatření a jejich vazeb v řešeném a navazujícím území, 
včetně vymezení ploch a koridorů územních rezerv a návrhu podmínek pro 
prověření, včetně odůvodnění 

Rozsah řešení studie záměru vyplývá z poţadavků dotčených orgánů. Podklady předkládané 
Pořizovateli ÚPD musí být objektivizovány v kontextu řešení a obsluhy širšího území. 
Pořizovatel ÚPD si vyhrazuje právo podklady posoudit a vyhodnotit (například v předběţném 
projednání v rozpracovanosti apod.) případné dopady na další územně plánovací činnost v 
daném území, popř. si vyţádat doplňující podklady. 

j) stanovení pořadí změn v území (etapizace) včetně odůvodnění a stanovení 
východisek pro dohody o parcelaci  

Zhotovitel odůvodněně vymezí jednotlivé stavební či územní celky a opatření a obhajitelným 
způsobem (funkční a zejména ekonomická hlediska) stanoví pořadí popř. vzájemné vazby 
jejich postupného naplňování. 

Poznámka ke grafické část studie záměru 

Vzhledem k rozsahu a podstatě řešeného problému je v tomto zadání předepsáno pouze 
obecné členění grafických podkladů na výkresy a podklady rozboru moţností území a 
výkresy návrhu. Vlastní Zastavovací plán bude doplněn dalšími podklady, které umoţní 
zejména hodnocení vlivů na odtokové poměry území. Při přípravě dokumentace je 
doporučeno postupovat v součinnosti s odborným hodnotitelem a podklady přizpůsobit jeho 
potřebám. Výkresová část bude zpracována na podkladu digitální katastrální mapy (účelová 
mapa zhotovitele) v měřítku 1:1000 nebo 1:2000 se zřetelným majetkovým členěním. 
Dokumentace bude obsahovat identifikační údaje, legendu pouţitých prvků, vyznačení 
hranic řešeného území, zastavitelných a nezastavitelných ploch členěných dle funkcí, 
vymezení stabilizovaných ploch a návrh ploch přestavby a dalších opatření v řešeném či 
navazujícím území a návrh vymezení ploch pro případné další podrobnější prověření změn 
vyuţití území nebo vymezení ploch připojeného detailnějšího návrhu. Rozsah a obsah řešení 
územní studie stanovuje, na základě zákonného zmocnění, Pořizovatel ÚPD. V případě 
nejasností budou dodefinovány dílčí závazné pokyny pro zpracování podkladu. 

V Blansku dne 21.02.2014 


