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A. Vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na životní 
prostředí  

Vyhodnocení vlivu Změny ÚP Blansko B2019-Z3 na životní prostředí je zpracováno v souladu se 
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona č.100/2001 Sb., 
o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnocena je koncepce ve fázi návrhu změny územního plánu ve smyslu ustanovení § 10 i zákona 
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a dle § 19 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán dle § 22 
písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., sdělil: 

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko“, jehož součástí jsou pokyny pro zpracování 
návrhu změny územního plánu, může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 
č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 
1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

OŽP tímto uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu Blansko na životní 
prostředí (dále jen „vyhodnocení“). Toto vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle 
§ 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rámcový obsah vyhodnocení je uveden v příloze 
stavebního zákona. 

Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu změny B2019-Z3 ÚP Blansko (respektive zhodnocení ploch 
nad rámec platného ÚP Blansko, které změna B2019-Z3 navrhuje) a vzhledem k současnému 
a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím 
skutečnostem, lze konstatovat, že návrh změny ÚP Blansko B2019-Z3 nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí, respektive že nedojde ke změně původní koncepce. 

Závěrem vyhodnocení je konstatováno: 

Přes nadměrnou výměru navrhovaných ploch především pro bydlení na základě provedeného hodnocení 
a vymezených podmínek pro využívání ploch konstatuje zpracovatelka SEA, že není nutno požadovat 
další podmínky realizace jednotlivých ploch, a to i s ohledem na to, že u jednotlivých hodnocených ploch 
nebyl shledán významný negativní vliv na některou ze složek životního prostředí.  

Za předpokladu realizace dle navržených podmínek využití pro jednotlivé druhy ploch a při respektování 
obecně platných požadavků na výstavbu lze očekávat zachování současného stavu životního prostředí, 
nebo jen mírné lokální zhoršení či zlepšení zejména u hlukové situace podél místních komunikací, které 
je ale v kontextu celého území neměřitelné. 

Žádná z navrhovaných ploch ani koncepce jako celek nemají významný vliv na některou ze složek 
životního prostředí. Nejvíce se realizace změny ÚP projeví na záborech půdy, které přesahují 9 ha, ale 
dotýkají se pouze půd nižší třídy bonity. Naplnění navrhovaných ploch povede ke zvýšení obslužné 
dopravy v území, což znamená, že se mírně zvýší také hluková a imisní zátěž podél komunikací. 
Zastavění nebo zpevnění velké výměry ploch může negativně ovlivnit odtokové poměry v území a snížit 
jeho sorpční kapacitu, proto jsou navrženy úpravy podmínek využití směřující k vyžadování vsaku 
dešťových vod. Vzhledem k tomu, že u žádné z ploch nebyly shledány významné negativní vlivy, nebyly 
ani vymezeny další podmínky pro jejich realizaci nad rámec výrokové části ÚP. 

Předložený návrh Změny č. B2019-Z3 je z hlediska dopadů na životní prostředí při splnění navržených 
podmínek akceptovatelný. Pro sledování jeho vlivů bude pokračováno ve sledování parametrů 
vymezených při předchozí změně ÚP Blansko. 

Celkově zpracovatelka SEA konstatuje, že Změna č. B2019-Z3 ÚP Blansko v předložené podobě splňuje 
nároky kladené právními předpisy na potřebnou úroveň ochrany přírodních a historických hodnot i 
veřejného zdraví při zajištění podmínek pro další rozvoj bydlení a výroby a doporučuje její realizaci. 

Celé vyhodnocení je uvedeno v samostatné dokumentaci „ÚZEMNÍ PLÁN změna B2019-Z3, Vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 
183/2006 Sb.“, červen 2020, Ing. Pavla Žídková. 



Změna B2019-Z3 územního plánu Blansko  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj – pro OVP 

  Atelier URBI spol. s r.o.  4 

 

Návrh změny B2019-Z3 byl zpracován v červnu 2020 na základě Zprávy o uplatňování ÚP Blansko, 
schválené v prosinci 2019. Veřejné projednání změny B2019-Z3 se uskutečnilo 03.09.2020 na základě 
oznámení veřejnou vyhláškou a samostatnými dopisy dle požadavků § 55b stavebního zákona z 
21.07.2020.  

Následně Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zjistil, že 
bude nutno provést dílčí úpravy textové a grafické části řešení a veřejné projednání změny B2019-Z3 
opakovat. Stavební zákon v takovém případě předepisuje povinnost projednat plánované úpravy 
dokumentace v samostatné fázi na základě výše uvedeného ustanovení stavebního zákona. V grafické 
části k obsahu úpravy změny B2019-Z3 se jedná o tři samostatné části území v katastrálním území 
Blansko, jejichž podstata je specifikována ... v tomto popisu.  

1. Dotčený orgán na úseku dopravy (odbor dopravy KrÚ JMK) upozornil v souhlasném dílčím stanovisku 
vydaného souhlasného koordinovaného stanoviska JMK 124743/2020 na nesoulad zobrazeného návrhu 
pěšího propojení mezi prostory ulic Rožmitálova a Komenského, s podklady připravovaného zrušení 
úrovňového přejezdu železniční trati. Dodatečně bylo zjištěno, že rozporovaná část řešení byla do 
návrhu zapracována na základě samostatně uplatněného požadavku města Blansko, který nebyl 
zachycen ve Zprávě o uplatňování ÚP Blansko (Pořizovatel nebyl s tímto požadavkem seznámen). 
Trasování původně užité značky (návrh pěšího propojení) bude v upraveném návrhu opraveno – 
napřímeno, do polohy plánovaného podchodu s výtahy tak, aby řešení odpovídalo dohodnutým 
úpravám v ploše stávajícího přejezdu, které v době projektové přípravy zohlednily plánované úpravy na 
železnici (v daném místě ztrojkolejnění tratě), proto je záměr v dané poloze prokazatelně v souladu se 
záměry dle nadřazené dokumentace. 

2. V lokalitě nad sídlištěm Písečná byla v rámci projednání původního ÚP Blansko v roce 2011 vymezena 
zastavitelná plocha Z5 pro rozvoj hromadného bydlení s výrazným omezením výšky staveb (4 NP), jejíž 
prostorové řešení bylo v roce 2014 prověřeno územní studií (viz podklad na odkazu 
https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie#obsah v sekci podkladů pro 
Blansko) s vyšší úrovní zástavby (stupňovitá zástavba a lokálně – v severozápadním kvadrantu plochy, 
až 8 NP) a konkrétním provozním řešením, s podstatným zastoupením podzemí. Po příchodu investora 
do tohoto území byl nejprve uplatněn požadavek na zohlednění podmínek územní studie Z5 do 
podmínek využití této plochy – dílčím návrhem na pořízení změny n-23, ale následně (po zpracování 
návrhu změny B2019-Z3 z června 2020) bylo zjištěno, že ani původní hmotové řešení územní studie 
ekonomickému objemu této investice a celkovému rozsahu souvisejících a vyvolaných investic 
nevyhovuje. Proto byly se zástupci samosprávy na přelomu srpna a září 2020 projednány podklady 
revize této studie, která obsahovala návrh skupiny objektů s převahou 6 NP a zastoupením tří objektů 
se 7 NP na západní straně a tato studie byla v několika etapách postupně zpřesňována, aby byla 
garantována využitelnost již poměrně konkrétního podkladu při jeho překlopení do dokumentace pro 
územní řízení (vzájemné vlivy staveb v rámci řešeného obytného souboru a jeho vliv na plochy a stavby 
v okolí). Prověřovaly se zejména vlivy zastínění a reálné podíly využití zastavěných, zpevněných a 
zatravněných ploch. Výsledný podklad (revize územní studie Ing. arch. Monika Sirná, 01/2021) byl 
pořizovateli postoupen s předávacím dopisem 08.02.2021). Protože již byla předběžně prověřena 
realizovat tohoto záměru, bude v grafické části změny B2019-Z3 upraveno vymezení zastavitelné plochy 
(v souvislosti s konkretizací průběhu pokračování veřejných prostranství v prodloužení ulice Sušilova a 
dílčí úpravou hranice zastavitelné plochy a ploch nezastavěného území na severovýchodním a jižním 
okraji plánovaného obytného souboru). Na severovýchodní straně území dojde k rozšíření zastavitelné 
plochy BH do ploch nezastavěného území funkčního typu NP – návrh, což bude kompenzováno násobně 
větší redukci plochy záměru na jižním okraji zastavitelné plochy BH, kde se již neuvažuje zástavba, ale 
parkové pobytové plochy obyvatel sídliště. Pro realizaci takto představeného návrhu je nezbytná úprava 
koeficientu zastavěné plochy Z5 na hodnotu do podílu 0,4 s poznámkou o možnosti realizovat nad 
rámec tohoto podílu podzemní části staveb s vysokým krytím zeminou. K tomu doplňujeme, že 
projektant zpracované studie u podzemních částí staveb, navržených v souvislosti s požadavkem na 
maximalizaci kapacit pro odstavování vozidel v podzemí a tím i minimalizaci zpevněných ploch, rozlišuje 
podzemní části staveb s mělkým a hlubokým krytím, což se jeví v souladu s cílem regulace intenzity 
využití ploch územního plánu. V upraveném návrhu řešení změny B2019-Z3 bude rovněž uvedena 
změna limitu maximální přípustné podlažnosti na maximálně 7 NP, s poznámkou o plánovaném snížení 
zástavby východním směrem, s odkazem na podklady zpracované v lednu 2021, a v odůvodnění s 
odkazem na plánovanou navazující zástavbu v aktuálně vymezených plochách územní rezervy bydlení. Z 
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podkladů investora (širší řezy) vyplývá, že plánovaná zástavba je pod výškovou úrovní současného 
sídliště a přechod do navazujících zastavěných a budoucích zastavěných ploch a ploch volné krajiny není 
nepřiměřený.  

3. V lokalitě zrušeného nádraží u bývalého závodu Metra Blansko, při západní straně ulice Pražská, byl 
na přelomu let 2018 – 2019 uplatněn návrh na pořízení změny n-08, s cílem vytvořit zde nové plochy 
hromadného bydlení, následně rozšířený o plochu záměru n-15. Využití ploch záměrů bylo prověřeno 
územní studií (ta je dostupná na výše uvedeném odkazu), ale zájemcem o výstavbu bylo následně 
zjištěno, že hmotové a provozní řešení územní studie neodpovídá ekonomickým možnostem záměru v 
podmínkách města Blansko. Proto byla k řešení přenesenému do návrhu změny B2019-Z3 z června 
2020 uplatněna námitka s podklady revize této studie. Ta obsahuje jiné rozložení hmot zástavby s 
podlažností od 10 NP po 7 NP na západní straně a jednotnou podlažností 4 NP na straně východní, 
směrem do prostoru ulice Pražská, ale i větší rozsah odstavných ploch pro automobily v podzemí, v 
podstatné části s tak intenzivním krytím zeminou, že se tato části staveb na venek prakticky neprojeví. 
Představené řešení je po této stránce podobné, jako řešení úprav podmínek využití v zastavitelné ploše 
Z5 nad Písečnou. Proto budou pro tento projekční přístup upraveny i obecné podmínky hodnocení 
zastavěné plochy. Z podkladů investora vyplývá, že plánovaná zástavba je pod výškovou úrovní 
navazujícího území, jehož zástavbou bude obklopena a ani z jiných hledisek nevyplývá, že by toto řešení 
nebylo možné projednat. V mezidobí došlo v území k majetkové změně. Zájemce o využití zpracovaného 
podkladu se stal vlastníkem i navazujících částí výrobního areálu (stavby situované západním směrem), 
proto lze předpokládat, že bude své záměry koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizi funkcí, které se 
obával příslušný úřad při stanovení podmínky pro podrobnější posouzení vlivů. 

Poznámka: Návrh změny Úp Blansko B2019-Z3 bude upraven i v souvislosti s aktualizací Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Ty byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského 
kraje dne 05.10.2016 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2, které nabyly 
účinnosti 31.10.2020 a ve vztahu k řešení ÚP Blansko je nutno zohlednit zejména změnu vymezení 
ploch u železniční trati, kde došlo k překlopení územní rezervy pro úpravy na plochy návrhu, u kterých 
dojde ke zpřesnění územního vymezení na základě polygonu v grafické části ZÚR JMK, ke kterému byl 
podklad s vysvětlujícím popisem získán, na základě samostatné žádosti pořizovatele k SŽDC, v 
elektronické zprávě projektanta záměru 22.01.2021. Dodatečně provedenou úpravou bude rovněž 
zohlednění požadavku uplatněného do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko připomínkou v rámci 
projednání 30.10.2019 (podání MBK 56122/2019 společnosti Euroregion a.s.), která nebyla 
projektantem v návrhu změny z června 2020 odůvodněně vypořádána. Na základě možnosti dané 
opakováním projednání upraveného návrhu měny dojde ke změně funkčního určení ploch funkčního 
typu OK: občanské vybavení komerčního typu, v centrální části zastavěného území Blansko – Češkovice 
na katastrálním území Těchov, a ploch funkčně a prostorově navazujících, do ploch funkčního typu RH: 
rekreace hromadná, které odpovídají současnému způsobu využití ploch a zamýšleným změnám v tomto 
území. Protože se jedná o změnu funkčního typu tohoto určení, a protože tento funkční typ již byl 
aplikován i na západněji situované zastavitelné plochy, nepředpokládáme, že by tato úprava řešení ÚP 
Blansko generovala nějaký střet. V grafické části k obsahu úpravy změny B2019-Z3 se jedná o podklad 
pod bodem č. 4, se zobrazením části území v katastrálním území Těchov, kde je podstata úpravy 
specifikována v příloze této žádosti a v tomto popisu.  

Po rozpracování vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny z června 2020 Pořizovatel požádal 
dopisem MBK 58425/2020 - SMBK 33147/2020 SÚ/Ko dne 10.12.2020 o stanovisko SCHKO Moravský 
kras dle § 53 odst. 2 stavebního zákona k navrhovanému obsahu změny (jednalo se o splnění 
zákonného požadavku na zajištění stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Jižní Morava (AOPK) dle ust. § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a 16.12.2020 
obdržel vyjádření SR/0488/JM/2020-2 (je v příloze této žádosti), že úpravy dokumentace leží mimo 
území CHKO Moravský kras. K tomu doplňujeme, že AOPK uplatnila do pořizování změny ÚP Blansko 
požadavek na úpravu podmínek využití společně se stanoviskem SR/0402/JM/2019-2 z 11.11.2019, ve 
kterém byl vliv záměru změny B2019-Z3 na oblast NATURA 2000 vyloučen a požadavky připojeného 
vyjádření SR/0402/JM/2019-3 z 11.11.2019 byly zapracovány do podmínek zásad prostorového 
uspořádání sídla v kapitole A.6.4.1 textové části řešení změny B2019-Z3.  

V příloze je soubor s popisem změn (výřezy výkresů) a vizualizacemi, které mají úpravy řešení 
charakterizovat. Vymezení rozsahu zastavitelných ploch a přestavby se nemění. Veškeré úpravy 
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dokumentace, které budou předmětem opakovaného projednání, budou v následně zpracovaných 
podkladech upravené změny uvedeny a vyznačeny“. 

Součástí žádosti je upravená textová část „Návrhu změny územního plánu Blansko označené B2019-Z3“.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušný úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, 
k „Návrhu změny územního plánu Blansko označené jako B2019-Z3 – podstatná úprava pro 
opakované veřejné projednání“, uplatňuje následující stanoviska dle ust. § 53 odst. 2 
stavebního zákona:  

1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona sděluje, že pod č. j. JMK 38619/2021 vydal samostatně dne 10.03.2021 k „Návrhu změny 
územního plánu Blansko označené jako B2019-Z3 – podstatná úprava pro opakované veřejné 
projednání“, stanovisko dle ustanovení § 45i výše uvedeného zákona, ve kterém vyloučil významný vliv 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.  

Mgr. Jaroslav Knotek, kl. 1558  

2. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:  

OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí na základě posouzení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů „Návrhu změny 
územního plánu Blansko označené jako B2019-Z3 – podstatná úprava pro opakované veřejné 
projednání“ na životní prostředí.  

Podstatnou úpravou mají být změněny podmínky přípustného využití ploch a rozšířeny některé plochy, 
což by mohlo mít významný vliv na některé složky životního prostředí nebo zdraví obyvatel. V 
dokumentu je zmíněno také vymezení ploch parkování neurčitého rozsahu v podzemních prostorách 
staveb ploch s využitím BH (bydlení hromadné), jejichž vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel je 
třeba také odborně vyhodnotit.  

Z výše uvedeného plyne, že „Návrh změny územního plánu Blansko označené jako B2019-Z3 – 
podstatná úprava pro opakované veřejné projednání“ může stanovit rámec pro budoucí povolení 
záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a podstatná úprava 
změny B2019-Z3 územního plánu Blansko je tedy koncepcí ve smyslu ust. § 10a odst. 1 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí a je třeba řešit možné střety s ochranou životního prostředí. 
Budoucí využití ploch může mít negativní vliv na složky životního prostředí, ochranu přírody a krajiny a 
veřejné zdraví obyvatel, proto byl s využitím principu předběžné opatrnosti uplatněn požadavek na SEA 
vyhodnocení.  

SEA vyhodnocení bude zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. S ohledem 
na obsah „Návrhu změny územního plánu Blansko označené jako B2019-Z3 – podstatná úprava pro 
opakované veřejné projednání“ a charakter řešeného území se SEA vyhodnocení zaměří zejména na 
problematiku ochrany krajinného rázu a dalších složek životního prostředí, a dále na problematiku 
hluku, ochranu ovzduší a na možné negativní dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu 
bydlení související s budoucím využitím návrhových ploch.  

Návrhové plochy budou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety 
vyplývající z rozdílného funkčního využití.  

SEA vyhodnocení bude obsahovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením 
jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení 
jednotlivých návrhových ploch a schválení změny územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy 
a doporučeny podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  

OŽP požaduje, aby v příslušné části odůvodnění návrhu změny B2019-Z3 územního plánu Blansko bylo 
uvedeno, jak byly do návrhu změny B2019-Z3 územního plánu Blansko zapracovány podmínky a 
opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory v SEA vyhodnocení, případně bylo odůvodněno, proč 
podmínky a opatření uvedené v SEA vyhodnocení zapracovány nebyly. Uvedený požadavek vyplývá z 
ustanovení § 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona.  
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Mgr. Bc. Vendula Wernhartová, kl. 2682 

Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu změny B2019-Z3 ÚP Blansko upraveného pro opakované 
veřejné projednání (respektive zhodnocení ploch nad rámec platného ÚP Blansko, které změna B2019-
Z3 navrhuje) a vzhledem k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s 
přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem, lze konstatovat, že návrh změny ÚP Blansko 
B2019-Z3 nebude mít negativní vliv na životní prostředí, respektive že nedojde ke změně 
původní koncepce. Závěr se oproti vyhodnocení předchozímu (před úpravou pro opakované veřejné 
projednání) v zásadě nemění.   

Závěrem vyhodnocení je konstatováno: 

Přes nadměrnou výměru navrhovaných ploch především pro bydlení na základě provedeného hodnocení 
a vymezených podmínek pro využívání ploch konstatuje zpracovatelka SEA, že není nutno navrženou 
požadovat další podmínky realizace jednotlivých ploch, a to i s ohledem na to, že u jednotlivých 
hodnocených ploch nebyl shledán významný negativní vliv na některou ze složek životního prostředí.  

Za předpokladu realizace dle navržených podmínek využití pro jednotlivé druhy ploch a při respektování 
obecně platných požadavků na výstavbu lze očekávat zachování současného stavu životního prostředí, 
nebo jen mírné lokální zhoršení či zlepšení zejména u hlukové situace podél místních komunikací, které 
je ale v kontextu celého území neměřitelné. 

Zpracovatelka SEA navrženou změnu B2019-Z3 ÚP Blansko (návrh pro opakované veřejné 
projednání) doporučuje k realizaci. 

Celé vyhodnocení je uvedeno v samostatné dokumentaci „ÚZEMNÍ PLÁN změna B2019-Z3, Vyhodnocení 
vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. pro opakované veřejné 
projednání“, červen 2021, Ing. Pavla Žídková. 

 

B. Vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, 
jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný dle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SR/0402/JM/2019 - 2 vydala samostatně dne 
11.11.2019 k „Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů 
změn“ stanovisko podle § 45i zákona, ve kterém konstatovala, že lze vyloučit, zda může předložená 
změna ÚP, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, mít významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti EVL. 

OŽP KrÚ Jmk jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše 
uvedeného zákona, sděluje, že pod č. j. 147762/2019 vydal samostatně dne 15.10.2019 
k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ obsahujícího „Pokyny pro 
zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 územního plánu 
stanovisko podle § 45i výše uvedeného zákona, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. 

Toto vyhodnocení proto nebylo zpracováno. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO 
Moravský kras (dále jen „Agentura“) obdržela dne 11. 12. 2020 žádost o stanovisko k upravené změně 
územního plánu Blansko B2019-Z3 podle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona. 
Konkrétně se jedná o změny týkající se ulic Rožmitálova a Komenského, ulice Pražské a plochy za 
sídlištěm Písečná, vše v k.ú. Blansko.  

Agentura k Vaší žádosti sděllila, že citované změny se nachází v lokalitě mimo území CHKO Moravský 
kras a Agentura tudíž v tomto případě není dotčeným orgánem. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušný úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, 
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k „Návrhu změny územního plánu Blansko označené jako B2019-Z3 – podstatná úprava pro 
opakované veřejné projednání“, uplatnil následující stanovisko dle ust. § 53 odst. 2 
stavebního zákona:  

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona sděluje, že pod č. j. JMK 38619/2021 vydal samostatně dne 10.03.2021 k „Návrhu změny 
územního plánu Blansko označené jako B2019-Z3 – podstatná úprava pro opakované veřejné 
projednání“, stanovisko dle ustanovení § 45i výše uvedeného zákona, ve kterém vyloučil významný vliv 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. 

Toto vyhodnocení proto nebylo zpracováno. 

 

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně 
analytických podkladech 

Vyhodnocení vlivů návrhu změny bylo vypracováno na základě Územně analytických podkladů ORP 
Blansko v úplné aktualizaci 2020. 

Příznivé životní prostředí 

Pozitiva v území Řešení v rámci B2019-Z3 
Vodní režim a 
horninové prostředí  
 
hodnocení    - 
zůstává beze 
změny 

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

řešení změny nezasahuje do sesuvného 
území 

dobývací prostory – slévárenské 
písky – Dolní Lhota 

řešení změny zasahuje do dobývacího 
prostoru, zastavitelná plocha Z8 v k. ú. 
Dolní Lhota je využitelná po vyjmutí 
z dobývacího prostoru 

Příroda a krajina 
 
 
 
 
hodnocení    + 
zůstává beze 
změny 

mimo zastavěné území jsou vodní 
toky obklopeny lesními plochami 

řešení změny se nedotýká lesů ani vodních 
toků 

přítomnost přírodně významných 
území – Natura 2000 

řešení změny nezasahuje do přírodně 
významných území 

CHKO Moravský kras (Lažánky, 
Těchov) 

řešení změny nezasahuje do CHKO MK, 
jedná se o změny v zastavěném území a v 
přímé vazbě na něj, které neohrozí přírodní 
prostředí ani předmět ochrany CHKO 

ZPF a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa 

bohatá lesnatost (jižní, západní i 
východní část) 

řešení změny nezasahuje do pozemků 
určených k plnění funkcí lesa 

Negativa v území Řešení v rámci B2019-Z3 
Vodní režim a 
horninové prostředí  
hodnocení    - 
zůstává beze 
změny 

poddolované území řešení změny nezasahuje do poddolovaných 
území 

Příroda a krajina 
 
 
 
hodnocení    + 
zůstává beze 
změny 

nestabilní části krajiny - intenzivně 
zemědělsky využívané plochy 

řešení změny nenavrhuje rozšiřování 
zemědělských ploch 

oblasti se sníženou přirozenou 
retenční schopnosti území 

řešení změny nenavrhuje opatření pro 
zvyšování retenčních schopností území, 
rozšiřování zastavitelných ploch je 
podmíněno zajištěním zasakování 
povrchových vod 
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Kvalita životního 
prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hodnocení    - 
zůstává beze 
změny 

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

eliminace negativních vlivů z blízkých ploch 
výroby na chráněné prostory navržených 
ploch Z53, P24, P25 musí být prokázána 
v rámci následného řízení o umísťování 
staveb 

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

nebylo řešeno změnou 

hluk a znečištění průjezdnou 
dopravou městem 

změna skýtá možnost dílčího zlepšení, 
vzhledem k dřívějšímu návrhu 
mimoúrovňového křížení silniční a železniční 
dopravy je ve Starém Blansku navrženo 
zrušení úrovňového přejezdu, čímž by mělo 
dojít ke zvýšení plynulosti dopravy 
a zkrácení průjezdního úseku silnice III. 
třídy zastavěným územím, naopak zvýšení 
kapacity v železničním koridoru patrně 
zvedne hlukové zatížení území 

ZPF a pozemky 
určené k plnění 
funkcí lesa 

zemědělská půda je ohrožena vodní 
erozí 

řešení změny zásadním způsobem 
nepřispívá ani k řešení, ani navyšování 
ohrožení zemědělských půd vodní erozí  

Pilíř příznivého životního prostředí je v ÚAP hodnocen záporně. Návrh změny B2019-Z3 respektuje 
hodnoty území (ochrana krajinného rázu, ochrana kvalitního zemědělského půdního fondu apod.), řeší 
některé problémy (např. hluk a znečištění dopravou ve městě potenciálně snižuje návrhem zrušení 
úrovňového přejezdu ve Starém Blansku). Na druhé straně je pravděpodobné navýšení hlukové zátěže 
vlivem rozšiřování a zkapacitňování železnice v návrhovém koridoru. Některé hrozby však nebylo možné 
(i z pohledu posílení jiného pilíře) zcela eliminovat, např. zábor ZPF prakticky není možné zcela vyloučit 
při zachování možnosti stavebního rozvoje – změna však navrhuje několik ploch přestaveb a nové 
zastavitelné plochy jsou navrhovány v souladu se zásadami ochrany ZPF. V kontextu ostatních pilířů i 
změnou prověřovaných záměrů však lze konstatovat, že pilíř příznivého životního prostředí je vývojem 
území nejvíce ohrožen. Vyvíjen je velký tlak na další rozšiřování zastavitelných ploch na okrajích 
zástavby některých místních částí (zejména v Těchově a v Klepačově) a na rozšiřování ploch pro 
individuální rekreaci bez vazby na zastavěné území, přičemž nebyly ani z poloviny využity plochy 
navržené v ÚP. Pro další rozvoj zastavitelných ploch v nezastavěném území není zajištěna dostatečná 
infrastruktura, zástavba má navíc tendence expandovat do volné krajiny a pohledově exponovaných 
poloh. Koordinace rozvoje zastavitelných ploch a ochrany krajinného rázu je i do budoucna prioritou. 

 Soudržnost společenství obyvatel 

Pozitiva v území Řešení v rámci B2019-Z3 
Sociodemografické 
podmínky a bydlení 
 
 
hodnocení    - 
zůstává beze 
změny 

dobrá zaměstnanost změna má lehce pozitivní vliv díky vymezení 
zastavitelných ploch a přestavbové plochy 
občanského vybavení (komerční a sportovní 
a tělovýchovná zařízení) a výroby 

dobrá geografická poloha s nabídkou 
kvalitního bydlení 

plochy bydlení aktualizovány v rámci změny, 
prověřeny záměry na další rozvoj – zejména 
v Blansku a v Těchově 

Rekreace a 
cestovní ruch 
 

rekreační potenciál CHKO Moravský 
kras 

rekreační potenciál respektován, kvůli 
situaci v CHKO Moravský kras je kladem 
důraz na ochranu přírody i krajinného rázu 
(zpřesnění podmínek pro výstavbu v CHKO) 

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

navržena cyklostezka v ulici Gellhornova, 
navržena plocha pro umístění penzionu 
nebo restaurace v Klepačově 

funkční areál aquaparku v Blansku, 
rekreační oblast Palava 

nebylo řešeno změnou 
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Občanská 
vybavenost a její 
dostupnost, 
veřejná 
prostranství 

dostatečné občanské vybavení ve 
veřejném zájmu 

občanská vybavenost zachována v plné míře 

vyšší občanská vybavenost občanská vybavenost zachována v plné míře 
sportovní areály navržena plocha přestavby brownfield 

někdejšího zemědělského družstva na 
sportovní areál 

Negativa v území Řešení v rámci B2019-Z3 

Sociodemografické 
podmínky a bydlení 
hodnocení    + 
podstatně zlepšuje 

trvalý pokles počtu obyvatel od roku 
2007 

jsou navrženy zastavitelné a přestavbové 
plochy pro bydlení, které mají, za 
předpokladu jejich využití, potenciál zastavit 
pokles počtu obyvatel 

Pilíř soudržnosti společenství obyvatel je v ÚAP hodnocen kladně. Změnou bylo prověřeno množství 
záměrů na rozvoj bydlení, s ohledem na potenciál místa byla většina záměrů zohledněna, zejména jako 
přestavbové plochy. Chráněn je též rekreační potenciál s ohledem na velkou atraktivitu území pro 
cestovní ruch. Záměr na rozvoj individuální rekreace ve volné krajině nebyl prověřen jako zastavitelná 
plocha, pouze jako plocha pro umístění soukromé zahrady, tedy plocha změny v krajině. Tento pilíř byl 
změnou B2019-Z3 spíše mírně posílen, k negativnímu ovlivnění nedojde. 

Hospodářský rozvoj území 

Pozitiva v území Řešení v rámci B2019-Z3 
Ekonomické a 
hospodářské 
podmínky 
hodnocení    + 
mírně zlepšuje 

existence velkého počtu 
podnikatelských subjektů 

stávající plochy umožňující podnikatelské 
aktivity zachovány, změnou je vymezeno 
několik ploch přestaveb, které novým 
využitím umožní umístění podnikatelských 
aktivit viz výše 

Dopravní 
infrastruktura, 
technická 
infrastruktura 
hodnocení    + 
zůstává beze 
změny 

dobrá dostupnost města Brna, 
příměstská veřejná doprava IDS JMK 

změna nemá vliv 

fungující ČOV  respektovány stávající ČOV, navrženo 
napojení kanalizace Olešné do ČOV Blansko 

Negativa v území Řešení v rámci B2019-Z3 
Dopravní 
infrastruktura, 
technická 
infrastruktura 
hodnocení    + 
zlepšuje 

chybějící ČOV v Hořicích, Olešné, 
Lažánkách 

změnou je navrženo napojení kanalizace 
Olešné do ČOV Blansko 

I hospodářský rozvoj území je v ÚAP hodnocen kladně. Nejsou navrženy nové záměry, které by území 
oslabovaly nebo ohrožovaly, mírně posílen je potenciál rozvoje podnikatelských aktivit, plošně menšího 
rozsahu. Řešena, resp. zpřesněna jsou lokální dopravní řešení místních komunikací. Tento pilíř byl 
změnou B2019-Z3 spíše mírně posílen, k negativním zásahům nedošlo. 

 

D. Vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým 
řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech 

Při zpracování změny B2019-Z3 nebyly dotčeny skutečnosti, které by nebyly zohledněny v územně 
analytických podkladech. 
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E. Vyhodnocení přínosu návrhu změny územního plánu k 
naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v 
zásadách územního rozvoje. 

Změna B2019-Z3 respektuje a naplňuje republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací 
č. 1, 2, 3 a 5 (úplné znění), závazné ode dne 11. 09. 2020 (dále jen PÚR ČR). S ohledem na rozsah a 
podrobnost změny není možné říct, že byly zohledněny všechny republikové priority (mnoho z nich není 
možné aplikovat na území města Blanska, případně se týkají těch oblastí územního plánování, které 
nebyly změnou ÚP dotčeny). 

Při řešení návrhu změny byly zohledněny zejména následující priority, dle nich územní plán po změně: 

• Ve veřejném zájmu dále chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zachovává ráz urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Toto území má značnou hodnotu i jako turistická atraktivita. Jeho ochrana je 
v souladu s principy udržitelného rozvoje provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje. Je zde nutná cílená ochrana zejména nemovitých kulturních památek, alejí 
a urbanistických hodnot, stejně jako charakter a obnova okolní krajiny. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému 
rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Územní plán 
chrání zemědělský charakter krajiny návrhem několika ploch zeleně soukromé a vyhrazené, 
nepřipouští rozvoj zástavby na plochách zemědělských. Kulturní i přírodní hodnoty krajiny jsou 
chráněny a posilovány zejména návrhem přestavbových ploch (P23, P24, P25, P26, P27 a P28), 
a dále návrhem ploch zastavitelných v návaznosti na zastavěné plochy. Vymezením 
stabilizovaných a návrhových ploch tak ÚP brání upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů.  

• Předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Byly 
zváženy existující a potenciální důsledky segregace a bylo zvoleno řešení, vhodné pro prevenci 
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. Plochy, které by mohly zvyšovat míru 
segregace nebyly navrženy, byly navrženy plochy přestaveb, které mají potenciál zvyšovat 
integraci obyvatel v území (P24, P25, P28 – přestavbové plochy bydlení hromadného 
s převahou bytových domů).  

• Vytváří v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných a zejména přestavbových ploch pro vytváření pracovních příležitostí, čímž 
předchází vzniku problémů v těchto územích, jsou vymezeny plochy pro přestavbu 
zemědělského areálu pro sportovní využití a zastavitelná plocha výroby a skladování (P1 a Z9 
v Dolní Lhotě).  

• Vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Proto jsou vymezeny přestavbové 
plochy smíšené komerční v místě bývalých čistě průmyslových areálů. Hospodárně využívá 
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace, proto jsou vymezeny plochy přestavby. Cílem je účelné využívání 
a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Změna navrhuje přestavbu zemědělského areálu pro 
sportovní využití viz výše.  

• Neumísťuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny (plochy 
individuální rekreace ve volné krajině). ÚP vytváří územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability 
a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. Jsou vytvořeny podmínky pro důslednou ochranu zvláště chráněných území, lokalit 
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soustavy Natura 2000, ochranných pásem vodních zdrojů a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. V rámci územně plánovací činnosti byly vytvořeny 
podmínky pro obecnou ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 
krajiny a rovněž jsou vytvořeny podmínky pro využití přírodních zdrojů (plocha těžby, 
aktualizovány rekultivační zásahy). 

• Vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot, 
podporuje propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které 
umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky. Nově je vymezena pěší trasa a 
cyklostezka. 

• Vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury 
s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní, ani technická infrastruktura, která by 
fragmentovala krajinu není navržena. Územní plán dbá na zachování prostupnosti krajiny, jsou 
navržena veřejná prostranství. Územní plán se snaží zmírňovat vystavení obytných oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní silniční dopravy vymezením přeložky silnice III. třídy pomocí 
mimoúrovňového křížení železnice a řeky přes výrobní areály v části Staré Blansko, změna 
doplňuje návrh na zrušení úrovňového přejezdu. Plochy, vymezené pro novou obytnou 
zástavbu, jsou v dostatečném odstupu od železnice, anebo jsou podmíněny návrhem realizace 
opatření, eliminujících negativní vlivy z dopravy. 

• Vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
zejména návrhem ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury silniční. 
Rozvojové plochy jsou navrhovány pouze v souvislosti s dostatečnou veřejnou infrastrukturou a 
to jak dopravně, tak technicky obsloužené. Pokud tato infrastruktura chybí, je nově navržena. 
Územní plán vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi (zejména 
vymezením zastavitelné plochy dopravní infrastruktury pro přeložku silnice III. třídy – 
mimoúrovňové křížení se železnicí) a nadále vytváří v území podmínky pro environmentálně 
šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou) a to ponecháním návrhů veřejných 
prostranství pro vedení cyklotras, změnou je doplněn návrh cyklostezky a návrhový koridor pro 
optimalizaci a zkapacitnění železniční trati (rozšíření o 3. kolej). 

• Vytváří podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Plochy pro novou obytnou zástavbu jsou vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů, případně v sousedství těchto areálů vymezuje plochy 
smíšené obytné, anebo stanovuje podmínky jejich využití, které požadují doložit eliminaci 
negativních vlivů z výroby nebo dopravy v jejich blízkosti. Jsou stanoveny takové podmínky pro 
výstavbu, které zajišťují, že plochy s možným negativním účinkem na akusticky chráněné 
prostory jsou pro umisťování do území podmíněně využitelné za předpokladu splnění povinností 
stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně 
vibrací, a že nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti 
provedení protihlukových opatření. 

• Nadále vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytváří rovněž podmínky 
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky 
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech, konkrétně návrhem plochy dopravní 
infrastruktury silniční pro výstavbu mostu přes železniční trať a řeku Svitavu. 

• Územní plán stanovuje podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční 
a silniční dopravy, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, 
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech 
regionech. Konkrétně návrhem plochy dopravní infrastruktury silniční pro výstavbu mostu přes 
železniční trať a řeku Svitavu a následným zrušením úrovňového přejezdu v ul. Rožmitálova. 
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• Věnoval zvláštní pozornost návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezuje 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytváří tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 
vytváří podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné, a to zejména návrhem ploch veřejných 
prostranství a dále návrhem plochy dopravní infrastruktury pro umístění parkoviště u železniční 
zastávky; 

• Koncipuje úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Proto 
jsou vymezeny návrhové koridory pro vodovod a kanalizaci, změnou je vymezena nová 
koncepce kanalizace v Olešné. 

• Vytváří územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi pomocí 
stanovení přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití, je aktualizováno řešení 
zásobování elektrickou energií v Těchově (Obůrka); 

• Posoudil kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu 
s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu vymezuje 
plochy přestavby. 

 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje konaném dne 05. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 03. 11. 2016. Následně byly 
pořízeny a vydány Aktualizace č. 1 ZÚR JMK (účinnost od 31.10.2020) a Aktualizace č. 2 ZÚR JMK 
(účinnost od 31.10.2020). V říjnu roku 2020 bylo vydáno úplné znění ZÚR JMK ve znění aktualizací č. 1 
a 2. 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 respektuje ZÚR JMK ve znění po aktualizacích č. 1 a 2 v rozsahu 
odpovídajícím zadání změny. V tomto rozsahu jsou respektovány priority územního plánování JMK pro 
zajištění udržitelného rozvoje území. 

ZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost kraje 
a obcí a pro rozhodování v území) priority územního plánování Jihomoravského kraje, které konkretizují 
cíle a úkoly územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje a 
zohledňují republikové priority územního plánování obsažené v politice územního rozvoje. 

Priority, které změna ÚP Blansko B2019-Z3 zohledňuje: 

(1) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje jako 
ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, poskytujícího 
svým obyvatelům prostor pro kvalitní život; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách (návrh na zrušení 
úrovňového křížení silnice a železnice po vybudování přemostění železnice) a zachovává vysoký podíl 
ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit (návrh plochy pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná 
výroba, plochy smíšené obytné venkovské, plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení). 

(2) Nástroji územního plánování podporovat snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací 
příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, 
respektive venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, 
stabilizace jeho populace a sídelní struktury.  

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 nemá potenciál snižovat územní disparity rozvoje částí kraje, jelikož 
řešené území neleží na jeho periferní části, jedná se o regionální centrum s vysokou mírou udržitelnosti 
ekonomického rozvoje, stabilizace populace a sídelní struktury. 
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(3) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou a mezinárodní 
pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj dalších významných center 
osídlení kraje. Za tímto účelem je třeba: 

a) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit atraktivitu 
a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – silnici III. třídy 
37937, zejména zrušení úrovňového železničního přejezdu v souvislosti s návrhem vybudování 
mimoúrovňového křížení železnice, které pozitivně ovlivní bezkonfliktní provoz jak na železnici, tak na 
silnicích. Tímto jsou zajištěny podmínky pro zvýšení bezpečnosti provozu na železnici i silnici III. třídy a 
na zefektivnění dopravy a tedy posílení vazeb mezi městem a venkovem. Pro rozvoj venkovských sídel 
v rámci řešeného území je navržen dostatek ploch. 

b) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení s cílem 
podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – silnici III. třídy 
37937, zejména zrušení úrovňového železničního přejezdu v souvislosti s návrhem vybudování 
mimoúrovňového křížení železnice, které pozitivně ovlivní bezkonfliktní provoz jak na železnici, tak na 
silnicích. Tímto jsou zajištěny podmínky pro zvýšení bezpečnosti provozu na železnici i silnici III. třídy a 
na zefektivnění dopravy a tedy posílení vazeb mezi centry osídlení. 

c) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb k centrům na území sousedních krajů Jihočeského, 
Olomouckého, Pardubického, Vysočiny a Zlínského a k centrům v přiléhajícím území sousedních zemí 
Rakouska a Slovenska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích po obvodu kraje. 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 nemá potenciál posílit vazby k centrům na území sousedních krajů ani 
sousedních zemí, jelikož řešené území neleží na periferní části kraje. 

(4) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem 
urbanizace (zejména v území metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli a dalšími 
uživateli území hledat vyvážená řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň 
obyvatel; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 vytváří podmínky k řešení územních dopadů různých forem urbanizace, 
přestože se nenachází přímo v metropolitní rozvojové oblasti Brno, nabízí vyvážené řešení, které 
zohledňuje ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel a to vše v koordinaci s těmito 
obyvateli. Proto jsou navrženy zejména plochy přestaveb, vymezeny plochy v nichž je prověření změn 
jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování v území atd. 

(5) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek); 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje několik přestavbových ploch pro integrovaný rozvoj území. 

(6) V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského 
kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot nebo 
v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje 
území korigovat případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila 
uplatnění zbývajících složek; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 nemá potenciál měnit základní koncepci územního plánu, který je však 
koncipován s ohledem na rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i na specifické 
podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot a zároveň v území s 
vysokou koncentrací socioekonomických aktivit, protože obě charakteristiky odpovídají řešenému území. 

(7) Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů. 
Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje 
s okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – na celostátní 
dvoukolejné elektrizované železniční trati č. 260 Česká Třebová – Brno, a to návrhem zrušení 
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úrovňového přejezdu silnice III. třídy a zejména vymezením návrhového koridoru dopravní 
infrastruktury drážní pro optimalizaci a částečné ztrojkolejnění železniční trati v úseku Blansko Skalice 
nad Svitavou.  

(8) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující 
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním systémem 
a individuální dopravou. Dbát zvláště na: 

a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných 
infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje v návaznosti na 
plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – silnici III. třídy 
37937, zrušením úrovňového přejezdu v návaznosti na již navržené mimoúrovňové křížení železnice. 

b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, zejména optimalizaci 
regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro každodenní i rekreační využití jako 
rovnocenné alternativy k silniční dopravě; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje zlepšení podmínek na dopravní trase – celostátní dvoukolejné 
elektrizované železniční trati č. 260 Česká Třebová – Brno, a to návrhem zrušení úrovňového přejezdu 
silnice III. třídy a zejména vymezením návrhového koridoru dopravní infrastruktury drážní pro 
optimalizaci a částečné ztrojkolejnění železniční trati v úseku Blansko Skalice nad Svitavou. 

(9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 
infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné 
technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje a upřesňuje vedení sítí technické infrastruktury jako veřejně 
prospěšných staveb, jedná se o doplnění koridoru pro vedení vodovodu a kanalizace v části Těchov, 
upřesnění návrhu koridoru pro kabelové vedení VN v části Těchov – Obůrka a přepracování návrhu 
kanalizace v k. ú. Olešná u Blanska. 

(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 
předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhla místní a účelové komunikace pro zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny, zejména v k. ú. Těchov a Klepačov. 

(11) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským 
vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou kapacitu 
občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhla přestavbu v sousedství výrobního areálu na bydlení v bytových 
domech, v jejichž rámci lze, dle stanovených podmínek využití, umístit i občanskou vybavenost. 

(12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje zrušení úrovňového přejezdu, což zlepší životní podmínky v ul. 
Rožmitálova, předpokládá se výrazné snížení imisního zatížení a také zajištění bezpečnějšího provozu na 
železnici i na silnici. 

(13) Nástroji územního plánování podporovat minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo 
k významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem 
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 podporuje minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo 
k významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem 
stanovených mezních hodnot imisních limitů, to zejména v okolí úrovňového křížení železnice a silnice 
III. třídy č. 37937. Územním plánem je navrženo mimoúrovňové křížení silnice a železnice, které 
významně sníží imisní zátěž v okolí současného úrovňového přejezdu, který je změnou navržen ke 
zrušení. Změna ÚP navrhuje plochy bydlení v sousedství průmyslových areálů avšak zároveň jsou 
stanoveny takové podmínky pro výstavbu, které zajišťují, že před vydáním územního rozhodnutí 
v těchto plochách musí být deklarována eliminace negativních vlivů na chráněné prostory (soulad 
záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi). 
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(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické 
znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 vytváří podmínky pro péči o kulturní a civilizační hodnoty, a to úpravou 
zásad prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

(15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s ohledem 
na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 dbá na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny při plánování rozvoje území 
venkovského charakteru v rámci řešeného území. Zastavitelné plochy nejsou navrhovány na přednostně 
chráněných plochách ZPF, na BPEJ I. a II. třídy ochrany ani nejsou umísťovány do ekologicky funkčních 
celků v krajině (např. do vymezených zón CHKO). 

(16) Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje. Zvláště v 
metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle politiky územního rozvoje a 
v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu usilovat o koordinaci ekonomických, 
sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území. Dbát zvláště na: 

a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem 
podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá urbanistická a 
architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti 
krajiny; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhuje několik změn, týkajících se úprav a návrhu veřejných 
prostranství, návrh veřejné technické infrastruktury a návrh místních a účelových komunikací s cílem 
zachovat prostupnost krajiny. 

b) vytváření územních podmínek pro přednostní využití ploch a objektů vhodných k podnikání 
v zastavěném území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů 
před výstavbou ve volné krajině; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 navrhla přestavbu nevyužívaného zemědělského areálu na občanskou 
vybavenost a další změny v zastavěném území, které navrhují přestavbu lokalit na plochy pro bydlení a 
lépe odpovídají potřebám rozvoje v centru města. 

(17) Podporovat ve specifických oblastech kraje řešení problémů, na základě kterých jsou vymezeny. 
Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro hospodářské a sociální 
využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Dbát zvláště na:  

a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné 
infrastruktury v sídlech, 

b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území a zajištění 
kvalitního životního a obytného prostředí; 

Řešené území nespadá do žádné z vymezených specifických oblastí. 

(18) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami (záplavy, 
eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných škod 
z působení přírodních sil v území; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 nevytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními 
katastrofami (záplavy, eroze atd.) a potencionálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných 
škod, ani nezajišťuje územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu 
před povodněmi nad rámec dosud platné ÚPD, která tuto problematiku patřičně zohledňuje. 

(19) Vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů 
nebo obnovitelných zdrojů energie; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 nevytváří územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších 
primárních energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie nad rámec dosud platné ÚPD. 

(20) Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, 
ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční 
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schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí 
rozvojové potřeby kraje; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 nevytváří podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území 
nad rámec dosud platné ÚPD. 

(21) Vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z hlediska zájmů obrany 
státu a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 vytváří podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku, zajištění 
bezpečnosti území a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí. Změna ÚP posiluje ochranu 
obyvatel návrhem zrušení úrovňového přejezdu (v návaznosti na již navržené mimoúrovňové křížení 
železnice a silnice III. třídy), což v důsledku zkracuje časy dojezdu záchranných a bezpečnostních složek 
do části řešeného území a zvyšuje bezpečnost na úseku kolejové i silniční dopravy. 

(22) Podporovat zapojení orgánů územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních 
a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje 
a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinaci; 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 nemá potenciál podporovat zapojení orgánů územního plánování kraje do 
spolupráce na utváření národních a nadnárodních plánovacích iniciativ, není to jejím úkolem. 

(23) Podporovat pořízení a vydání územních plánů pro obce na území Jihomoravského kraje. 

Změna ÚP Blansko B2019-Z3 svým zpracováním přímo podporuje vydání územně plánovací 
dokumentace pro obec Blansko. 
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F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

V územně analytických podkladech jsou pilíře hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel hodnoceny kladně, pilíř příznivého životního prostředí hodnocen záporně. Území lze považovat 
za značně stabilní, bez zásadních problémů. Řešení dílčích problémů je částečně navrženo platným ÚP 
Blansko, v některých případech jde o záležitosti v územně plánovací dokumentaci obce prakticky 
neřešitelné (např. dotační politika investic do inženýrských sítí, nezaměstnanost v případě většího 
propouštění anebo nedostatek finančních prostředků na investice). 

Návrh změny B2019-Z3 vycházel ze „Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro 
zpracování návrhů změn“. Řešeny byly tedy podněty uvedené v tomto dokumentu a jeho přílohách, 
případně záležitosti z nich vyplývající. Některých oblastí se změna B2019-Z3 tudíž vůbec nedotkla (např. 
zemědělského hospodaření). Celkově byla zachována koncepce platného ÚP Blansko, změny se týkaly 
dílčích záležitostí, které vesměs nemají na udržitelný rozvoj Blanska významný vliv. 

Úprava dokumentace pro opakované veřejné projednání – změna a doplnění podmínek využití území a 
prostorového uspořádání, drobná změna využití vesměs stabilizovaných ploch v Češkovicích a zpřesnění 
návrhového koridoru dopravní infrastruktury drážní namísto územní rezervy pro totéž využití 
nepředstavuje žádný zásadní zvrat ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani na udržitelný rozvoj 
území. Předpokládané zvýšení negativních vlivů (hluk z kapacitnější dopravy) bude vyváženo pozitivními 
přínosy v jiných oblastech (zlepšení dopravního spojení, zvýšení využívání železniční dopravy namísto 
automobilové – snížení dopravní zátěže na silnicích). 

Lze konstatovat, že některé dílčí změny, navržené v rámci zpracování změny územního plánu B2019-Z3, 
vytváří předpoklad pro řešení některých problémů území, např. potenciální zlepšení životního prostředí 
vlivem možnosti výstavby mimoúrovňového křížení železnice se silnicí III. třídy (jejíž průchod 
zastavěným územím se zkrátí a bezpečnost dopravy i dostupnosti pro IZS se zvýší rovněž vlivem zrušení 
úrovňového přejezdu), změna koncepce odkanalizování v Olešné, návrh cyklostezky v ul. Gellhornova.  
Další slabé stránky a hrozby návrh změny neřeší či podporuje – jedná se však zejména o faktory, které 
nelze při zachování stavebního rozvoje zcela eliminovat – zábory ZPF, snížení retenčních schopností 
území apod.. Vždy jsou však zváženy přínosy a rizika, případně jsou navržena kompenzační opatření 
(např.: zábory jsou navrhovány ve vazbě na stávající zástavbu a pouze na půdách nižší bonity, 
zachován je též podíl nezpevněných ploch na pozemku, který by měl zajistit dostatečné zasakování 
srážkových vod). 

Celkově lze říci, že řešení změny B2019-Z3 nebude mít negativní dopad na udržitelný 
rozvoj správního území města Blanska, nebude narušen žádný z pilířů udržitelného rozvoje 
ani jejich vyváženost.  

 
Datum zpracování (doplnění) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:     16.6.2021 
 
 
Zpracovatelka vyhodnocení: Ing. arch. Martina Kabelková 
  
 
                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                 
  
Podpis:  …………………………………………….. 

 


