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1. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ 
PLÁN VYDÁN A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH 
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

1.1 Úvod 

Územní plán Blansko (dále jen „ÚP Blansko“) byl vydán dne 06.12.2011, nabyl účinnosti dne 
22.12.2011. Návrh ÚP Blansko byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb. a podle jeho 
prováděcích předpisů, ve znění platném v době projednání návrhu ÚP Blansko.  

Doposud byly vydány 3 změny ÚP Blansko: 

- Samostatně pořizovaná Změna B2013-Z1 nabyla účinnosti 25.09.2014, 
- Změna B2015-Z2, zpracovaná na základě 1. Zprávy o uplatňování ÚP Blansko nabyla 

účinnosti 21.09.2017 (dále jen „1. Zpráva“), 
- Změna B2017-ZÚR, zohledňující nadřazenou dokumentaci, kterou jsou Zásady 

územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016 (dále jen 
„ZÚR JMK“), nabyla účinnosti 27.11.2018, po vyhotovení úplného znění, společně i pro 
stav ÚP Blansko po změně B2015-Z2, po které právní stav, ve smyslu tehdy platných 
požadavků stavebního zákona, vzhledem k minimálnímu odstupu navazujících 
projednání, zpracován nebyl. 

Jedná se o druhou Zprávu o uplatňování ÚP Blansko (dále jen „2. Zpráva“) od vydání ÚP 
Blansko v roce 2011 s tím, že 1. Zpráva byla zpracována pro období 12/2011 – 12/2015. 
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Součástí této 2. Zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu. Jedná se 
o konkrétní návrhy parciálních změn, u nichž se předpokládá možnost pořizování zkráceným 
postupem podle § 55b stavebního zákona.  

Aktuálně platný ÚP Blansko je zveřejněn na webových stránkách města Blansko na adrese: 

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581283. 

1.2 Zastavěné území 

Zastavěné území bylo vymezeno v rámci zpracování ÚP Blansko, který nahradil Územní plán 
sídelního útvaru Blansko schválený 02.03.1998 ve stavu následně projednaných změn (dále 
jen „předchozí územní plán“), k datu červenec 2011 a rozšířeno v lokalitách dílčích předmětů 
změn B2013-Z1f v části města Blansko - Těchov a B2013 – Z1j v části města Blansko - 
Klepačov v květnu 2014 a dílčích předmětech změny B2015–Z2, pořízené na základě 1. 
Zprávy. Je zakresleno v grafické části úplného znění ÚP Blansko ve výkresech č. 1 a 2. 

Dle zákresu má zastavěné území rozlohu 797,39 ha. Nezastavěné území má výměru cca 3697 
ha. Bude opraveno v textové části ÚP Blansko. 

Zastavěné území bude aktualizováno změnou ÚP Blansko – viz. pokyny v kapitole 5.4.1 
a informace v jejím závěru (k zohlednění realizovaných staveb).  

1.3 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

ÚP Blansko je zpracován pro celé správní území města, které zahrnuje celkem 8 katastrálních 
území, tj. katastrální území Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice, Klepačov, 
Lažánky u Blanska, Olešná u Blanska a Těchov. Řešené území je děleno na zastavěné a 
nezastavěné části území a nově jsou definovány zastavitelné plochy a plochy změn v krajině.  

Navržená koncepce rozvoje území Blanska respektuje záměry nadřazené dokumentace. 

Blansko: 

Jádrovým územím je město Blansko (Staré Blansko západně od řeky, později vzniklé a 
rozvinuté nové sídlo východně od řeky). Koncepce řešení ÚP Blansko zajišťuje ochranu 
historické zástavby v obou částech Blanska a navrhuje revitalizaci části historického jádra. 

Hodnoty území jsou vázány i na rozsáhlé výrobní plochy z doby průmyslové revoluce v 19. 
století v jižní části Blanska v údolí Svitavy a v údolí říčky Punkvy – plochy mají být využity také 
pro cestovní ruch (huť Klamovka, areál strojíren ČKD v ulici Gellhornova). 

S rozvojem průmyslu v 19. století nastal rozvoj výstavby města jako celku a novodobé 
urbanistické formování města - koncepce řešení územního plánu Blanska zajišťuje ochranu 
urbanistických hodnot daného území, které dále rozvíjí. 

Části města: 

Koncepce řešení ÚP Blansko omezuje nežádoucí kapacitní výstavbu rodinných domů ve 
venkovských sídlech a v lokalitách určených k rekreačnímu využití. Koncepce řešení ÚP 
Blansko plně zajišťuje ochranu kulturních a přírodních hodnot území. Je plně respektována 
nedotknutelnost obou vyhlášených zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, 
evropsky významných lokalit NATURA 2000, významných krajinných prvků vyjmenovaných 
zákonem, vyhlášených památných stromů (Jedovnická alej v katastrálním území Lažánky u 
Blanska) a navržených prvků územního systému ekologické stability. 

Řeka Svitava, jako „zelená páteř“ města, bude posílena, jedná se o hlavní osu územního 
systému ekologické stability v zastavěném území města Blanska i o hlavní osu pěší a 
cyklistické dopravy, na niž je vázána i možnost každodenní rekreace obyvatel. 
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V koncepci rozvoje území byly stanoveny hlavní zásady a cíle rozvoje území, které jsou 
postupně naplňovány.  

Navržená koncepce rozvoje města je podrobněji popsána v kapitole A.2.2 textové části výroku 
ÚP Blansko. 

1.4 Vyhodnocení využití zastavitelných ploch, ploch přestavby  

V ÚP Blansko byly vymezeny níže uvedené zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

Rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech 

jsou směrovány pouze do jádrového území Blanska, částečně zasahují do katastrálního území 
Horní Lhota u Blanska (lokalita Regulačního plánu Blansko – Luhy). 

Z1   bydlení hromadné s převahou bytových domů – Luhy 

Z3   bydlení hromadné s převahou bytových domů - Dvorská 

Z4   bydlení hromadné s převahou bytových domů - Nad Čertovkou 

Z5   bydlení hromadné s převahou bytových domů - Na Pískách 

Z50   bydlení hromadné v bytových domech – lom Zborovec 

P1   přestavba - ulice Čapkova 

P3   přestavba skladů - Horní Palava 

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu 

Z2   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Luhy 

Z8   bydlení individuální s převahou RD městského typu - 9. května 

Z10 – Z12  bydlení individuální s převahou RD městského typu - Staré Blansko 

Z14   bydlení individuální s převahou RD městského typu - Staré Blansko 

Z37   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

Z38   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Sloupečník 

Z48   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

Z49   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

P2   bydlení individuální s převahou RD městského typu - přestavba chatové lokality 
9. května 

P16   bydlení individuální s převahou RD městského typu - přestavba chatové lokality 
Sloupečník 

P17   bydlení individuální s převahou RD městského typu - přestavba chat Nad 
Zborovcem 

P18   bydlení individuální s převahou RD městského typu - přestavba chat Nad 
Zborovcem 

P19   bydlení individuální s převahou RD městského typu - přestavba chat Nad 
Zborovcem 

Lokality v ostatních částech města Blansko (venkovského typu – integrované obce) 

katastrální území Horní Lhota u Blanska: 

Z4   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Familiemi 

Z13   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Luhy 
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Z14   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

katastrální území Těchov (části města Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice, Skalní mlýn): 

Z11   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Vyhlídka 

Z12   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Lesní město 

Z13   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Zahradní 
město I 

Z24   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Zahradní 
město II 

Z28   bydlení individuální venkovské – Těchov, Na příčce 

Z29   bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Vyhlídka - 
rozšíření 

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu (všechna v katastrální 
území) 

Z1   lokalita Dolní Lhota – severní část území 

Z7   proluky Dolní Lhota 

Z2, Z3   lokality Horní Lhota u Blanska 

Z1   lokalita Těchov – část města Obůrka 

Z3 – Z10 lokality Těchov 

Z30   lokalita Těchově 

Z1 – Z4  lokality Lažánky u Blanska 

Z7   lokalita Lažánky u Blanska 

Z1 – Z10  lokality Klepačov 

Z13   lokalita Klepačov 

Z1 – Z12  lokality Olešná u Blanska 

Z2 – Z4  lokality Hořice u Blanska 

Z10   lokalita Hořice u Blanska 

Plochy pro rozvoj rekreačního potenciálu města 

Z16-Z18  lokalita Staré Blansko 

Z6, Z7   lokalita Horní Lhota u Blanska 

Z16, Z17  lokalita Těchov – část města Žižlavice 

Z25   lokalita Těchov – část města Žižlavice 

Z 31   lokalita Těchov – část města Žižlavice 

Z22   lokalita hromadné rekreace Těchov - část města Češkovice 

P10   ulice Svitavská, součást přestavby na plochy smíšené komerční 

P12   ulice Gellhornova, součást přestavby na plochy smíšené komerční 

Plochy pro občanské vybavení: 

Z5, Z6   doplnění ploch zázemí lyžařského areálu v katastrálním území Hořice u 
Blanska s územní rezervou pro lanovku od lokality Staré Blansko 

Z18   chov koní a jízdárna Těchov 
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Z20   Těchov – rozšíření sportoviště v části města Obůrka 

Z21   Těchov – doplnění hřiště za MŠ u silnice k části města Obůrka 

P4   přestavba v ulici Sušilova na komerční občanskou vybavenost 

P5   přestavba ploch zahradnictví na komerční občanskou vybavenost 

P6   přestavba části ploch v areálu Metra Blansko na komerční občanskou 
vybavenost 

P10-P12  přestavba na plochy smíšené komerční v ulicích Svitavská, Gellhornova 

P1   Klepačov - bývalá farma, přestavba na komerční občanskou vybavenost 

Z40  rozšíření hřbitova u sídliště Sever 

P15  přestavba ploch autoopravny 

Plochy pro výrobu a skladování: 

Z28  Blansko sever 

Z30  Staré Blansko jih  

Z11  Horní Lhota jih  

P11  přestavba části průmyslových areálů v ulici Gellhornova s dožívající výrobou na 
plochy smíšené komerční 

Z12 Horní Lhota a Staré Blansko 

 

V ÚP Blansko byly vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech, plochy pro 
bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu, plochy pro bydlení v rodinných 
domech venkovského typu, plochy rekreace, plochy občanského vybavení - zařízení 
tělovýchovná a sportovní, plochy smíšené obytné, plochy smíšené komerční, plochy veřejných 
prostranství, plochy výroby a skladování – lehký průmysl, drobná a řemeslná výroba, plochy 
zemědělské výroby, plochy technické infrastruktury a plochy dopravy. 

Základem pro hodnocení využití ploch je text této Zprávy, který obsahuje rovněž přehled 
předmětů uplatněných podnětů a návrhu na pořízení změn ÚP Blansko, a grafický podklad s 
mapou rozložení podnětů a návrhů, s rozlišením jejich charakteru, provedeným s ohledem na 
hodnocení ve smyslu ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona. Takto jsou rozlišeny předměty dílčí 
povahy, které jsou zásadním problémem z hlediska obsluhy území (zejména plochy VPS), ale 
na využití ploch ZPF nemají žádný nebo pouze minimální dopad, předměty se změnou 
funkčního využití v zastavěných území a mimo plochy ZPF, plochy změn původního návrhu 
využití v zastavěných územích v plochách ZPF, a návrhy vymezení nových zastavitelných 
ploch v nezastavěném území, v plochách ZPF.  

Přehled využití zastavitelných ploch je zpracován ve třech přílohách formou tabulek. Jsou zde 
uvedeny údaje z předchozí aktualizace Zprávy o uplatňování ÚP Blansko (sloupec s datem 
17.05.2016) po jejím schválení v prosinci 2015 a hodnoty vztažené k následným hodnocením. 
Ve vlastní projednávané Zprávě za období 12/2011 až 12/2015, stále dostupné na odkazu 
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581283, jsou uvedeny stále 
původní údaje k datu 04.06.2015. Aktualizace údajů o využití zastavitelných ploch pro 
projektanta byla provedena Pořizovatelem vzhledem k velkému odstupu (více než 11 měsíců) 
přípravy Zprávy a zahájení prací na změně ÚP Blansko B2015-Z2 z důvodu digitalizace 
katastrální mapy v území města. Údaje aktuálně projednávané Zprávy byly opět zjišťovány 
vlastním průzkumem Pořizovatele a konzultací s oddělením stavebního řádu MěÚ Blansko k 
datům 16.01.2017 (fáze prvního vyhodnocení dříve uplatněných návrhů změn) a 27.08.2019, 
v době uzavírání obsahu řešení Zprávy. 
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Souhrnné tabulky byly zpracovány samostatně pro jádrové území města Blansko a 
samostatně pro jednotlivá katastrální území Horní Lhota, Dolní Lhota, Těchov, Lažánky, 
Klepačov, Olešná, Hořice. Tabulka s přehledem využití ploch pro individuální bydlení. Jedná 
se o následující přílohy (vše ve stavu úplného znění po vydání posledních dvou změn v letech 
2017 a 2018) : 

Příloha č. 1  Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – Blansko, 

Příloha č. 2  Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – katastrální území částí města, 

Příloha č. 3  Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – souhrn, 

Příloha č. 4  Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – plochy individuálního bydlení. 

Plochy pro hromadné bydlení v rámci pořizování změny ÚP Blansko B2015-Z2 sledovány 
nebyly, protože se v té době jednalo o nevyužité plochy v katastrálním území Blansko a na 
jižním okraji katastrálního území Horní Lhota u Blanska, v řešeném území Regulačního plánu 
Blansko – Luhy. 

V současnosti jsou po zahájení výstavby projekty v ploše přestavby P3, s cílovým funkčním 
typem BH: bydlení hromadné, v ulici Horní Palava v Blansku a pozemky v zastavitelné ploše 
Z4 na jižním okraji sídliště Písečná. Vzhledem ke stavu těchto záměrů nelze zatím uvádět, že 
by se jednalo o využité plochy a navíc se nejedná o plochy zařazené do ZPF, proto hodnocení 
využití ploch ve smyslu ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona neovlivňují. 

Přílohy této Zprávy systémově a obsahově vychází z tabulek zastavitelných ploch uvedených 
ve výrokové části ÚP Blansko. Ze souhrnné tabulky Přílohy č. 3 vyplývá, že aktuálně jsou 
nejvíce naplňovány plochy občanského vybavení 47% (v Blansku 88%, oproti údajům minulé 
Zprávy nárůst o 3%), plochy dopravy 44% (v Blansku 19%, v části města Blansko – Lažánky 
100% - realizace průtahu silnice II/379, oproti údajům minulé Zprávy nárůst o 26%), průmyslu 
40% (v Blansku 47%, v části města Blansko Horní Lhota 28%, oproti údajům minulé Zprávy 
nárůst o cca 15%). Následuje naplňování ploch smíšených obytných (25%), ploch bydlení 
všech typů (22%) a rekreace (13%), naplňovány jsou i plochy pro realizaci veřejných 
prostranství (9%). Rozsah zastavitelných ploch bydlení se v jednotlivých katastrálních územích 
velmi liší, proto jsou souhrnné údaje o jejich využití velmi relativní. Největší zastoupení 
využitých zastavitelných ploch bydlení je v katastrálním území Těchov (44%), následují 
katastrální území jednotlivých částí města Horní Lhota (26%), Blansko (24%), Lažánky (8%), 
Klepačov (8%), Olešná (7%) a Hořice (4%). V části města Blansko – Dolní Lhota se zásadní 
projekt teprve připravuje. Jedná se o záměr s náročnými majetkovými a terénními poměry a 
složitou koordinací. 

Na podíly v hodnocení měly v průběhu platnosti ÚP Blansko vliv změny B2013-Z1 a B2015-
Z2, kterými byly vymezeny nové zastavitelné plochy. Jednalo se však o aktivní území (Blansko, 
Těchov, Klepačov), kde jsou stavby skutečně realizovány a dochází k naplňování 
zastavitelných ploch individuálního bydlení. U zastavitelných ploch bydlení hromadného jsou 
některé projekty zahájeny (budou předmětem hodnocení další Zprávy), některé jsou teprve 
projednávány. 

Situaci v katastrálním území Těchov je nutno posuzovat z pohledu zde vymezených částí 
města. Jedná se o části města původního Těchova a samostatných, lesními celky oddělených 
obytných a rekreačních enkláv. Podíly využití zastavitelných ploch bydlení jsou v částech 
města Těchov 44%, Obůrka 16%, Češkovice 56%. V částech města Blansko - Skalní Mlýn 
(více méně stabilizované území v CHKO Moravský kras) a Žižlavice (plochy rekreace s 
izolovanými stavbami pro bydlení a objekty rekreace zneužitými pro bydlení, kde bylo nutno 
zpřísnit podmínky využití změnou ÚP Blansko B2015-Z2) zastavitelné plochy bydlení 
vymezeny nebyly. 
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1.5. Vyhodnocení naplnění koncepce veřejné infrastruktury 

1.5.1 Doprava 

V ÚP Blansko byly navrženy následující přeložky a úpravy silnic II. a III. třídy: 

Silnice II/379 – navržena je úprava trasy v části průtahu částí města Blansko - Lažánky. 

Silnice III/37434 – silnice je navržena k přeřazení do místních komunikací. 

Silnice III/37443 – navržena je úprava směrových oblouků mimo zastavěné území. 

Silnice III/37937 – je navržena drobná úprava trasy na jižním okraji Starého Blanska. 

Silnice III/37937 – mimoúrovňové křížení železnice (propojení Starého Blanska, 
dle  schváleného technického řešení, zohledňující i požadavky na budoucí úpravy v prostoru 
železničního koridoru). 

Za účelem prověření využití území byla v ÚP Blansko navržena následující územní rezerva: 

Silnice III/37937 - přeložka silnice v části města Blansko – Olešná, na jižním okraji zástavby 
(zatím koridor šířky 100m). 

Základní komunikační skelet tvořený silnicemi II. a III. třídy spolu s významnými místními 
komunikacemi města a jeho místních částí, které jsou významné pro obsluhu území, zůstává 
zachován. 

ÚP Blansko respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Do sítě místních 
komunikací je zařazen vyřazený úsek silnice III. třídy v části města Blansko - Horní Lhota. 

Dopravně významnější místní komunikace jsou zařazeny do funkční skupiny C. Jde především 
o komunikace, po kterých je vedena autobusová doprava, a komunikace, které jsou významné 
pro obsluhu území. Dále jsou to některé komunikace v rozvojových plochách. Ostatní místní 
komunikace jsou ve funkční skupině D1. 

V síti místních komunikací jsou navrženy úpravy, které zlepšují dopravní poměry nebo 
propojení území na silnice III. tříd. 

Navrženy jsou nové místní komunikace funkční skupiny C a D1 pro dopravní obslužnost 
nových lokalit bydlení. Stávající místní komunikace budou šířkově a směrově upraveny 
zejména tam, kde je šířka veřejných prostranství nedostatečná. 

Pro zpřístupnění atraktivních míst v Blansku jsou navrhované samostatné pěší trasy. Část 
navrhovaných i stávajících tras pro pěší lze využívat i pro cyklistickou dopravu. 

Cyklistická doprava bude využívat stávajících značených cyklotras, vedoucích po 
samostatných cyklostezkách v souběhu s některými úseky silnic II. třídy, po méně 
frekventovaných úsecích silnice II. třídy, po silnicích III. třídy a po místních či účelových 
komunikacích. V grafické části jsou vymezeny úseky, kde je nutno v souběhu s průjezdním 
úsekem vést cyklotrasu s tím, že způsob jejího vedení (v rámci hlavního nebo přidruženého 
dopravního prostoru místní komunikace) bude stanoven při následné projektové přípravě. 

Síť cyklotras je doplněna o novou trasu podél řeky Svitavy, jejíž převážná část je navržena 
jako cyklostezka. Dále je navržena cyklostezka do Dolní Lhoty a cyklostezka podél 
Olomučanského potoka. 

Pro další doplnění systému cyklotras nejsou v ÚP Blansko navrhována žádná řešení, neboť 
beze změny funkčního využití je lze trasovat na stávající místní a účelové komunikace, resp. 
veřejná prostranství, pouze v prostoru ulice Gellhornova město Blansko připravilo 
konkrétní podklad pro trasování cyklotrasy s dopadem na vymetení ploch VPS. Viz 
podnět p-07. 

Využívány jsou stávající odstavné a parkovací plochy doplněné o navrhovaná parkoviště a 
garážovací či parkovací vícepodlažní objekty. Některé z těchto objektů hromadných garáží 
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jsou umístěny na přestavbovém území současných řadových garáží nebo pod stávajícími 
parkovišti převážně v centru města. 

Veřejnou hromadnou dopravu osob bude i nadále tvořit doprava železniční i doprava 
autobusová. 

Autobusová doprava linková (regionální) i městská budou v současných či návrhových 
plochách dopravy nebo veřejných prostranství v rámci integrovaného dopravního systému 
optimalizovány jak ve svých trasách, tak v polohách zastávek s cílem jednotných zastávek a 
nástupních hran pro shodné směry. Centrálním přestupním uzlem je autobusové nádraží u 
železniční stanice Blansko. 

S úpravami v železniční dopravě územní plán neuvažuje. Jako územní rezerva se navrhuje 
přesunutí hlavního nádraží severním směrem jako náhrada současné stanice Blansko a 
zastávky Blansko-město včetně autobusového terminálu. K tomuto záměru bylo dodáno 
vyjádření SŽDC, více v obsahu kapitoly 5.4.2, že záměr přesunu nádraží již není 
sledován.  

Jako územní rezerva se navrhuje propojení Starého Blanska a lyžařského areálu v části města 
Blansko - Hořice lanovkou. Je uvažováno využití pro zimní i letní sporty. 

Jako územní rezerva je navržen koridor ze ZÚR JMK (RDZ07) pro optimalizaci železniční tratě. 

Byla provedena úprava trasy silnice II/379 v části průtahu místní částí Lažánky a realizace 
některých místních komunikací v rozvojových lokalitách a změna vymezení zastavěného 
území při silnici III/37440 v Těchově pod školkou (směr Žižlavice). 

1.5.2 Technická infrastruktura 

1.5.2.1 Vodní toky a plochy 

Poldr na potoku Sloupečník ani protipovodňová opatření související s plánovanou výstavbou 
v prostoru zahradnictví (zastavitelné plochy OK) nebyly zatím zrealizovány. Projednání zde 
plánovaného obchodního centra je podmíněno prokázáním neovlivnění odtokových poměrů 
na řece Svitavě a potoku Sloupečník. Při projednání Konceptu ÚP Blansko byla řešena ještě 
retenční kapacita údolní nivy při hranici katastrálních území Dolní Lhota a Ráječko, nicméně 
do doby prověření konkrétnějšího technického řešení byla z ÚP Blansko, pro nemožnost 
koordinovat řešení s řešením Územního plánu Ráječko, vypuštěna. Záměr bude možno do ÚP 
Blansko zařadit po dohodě v rámci další aktualizace, zřejmě v souvislosti s návrhem vymezení 
zastavitelných ploch (dlouhodobě se zde uvažuje rozvoj výroby). Zatím však žádný účinný 
podnět na prověření uplatněn nebyl. 

1.5.2.2 Zásobování vodou 

Vodovodní řady jsou postupně rekonstruovány a realizovány do nových lokalit dle aktuálních 
potřeb. 

1.5.2.3 Odkanalizování území 

Kanalizace je postupně rekonstruována podle aktuálních potřeb v místě. 

Nová trasa jednotné kanalizace mezi ulicemi Sloupečník a Bezručova, s cílem odlehčit 
přetížené stoky ze sídliště Zborovce, zatím nebyla realizována. 

Do nových rozvojových ploch v centrálním území města Blansko a na katastrálních územích 
Těchov, Klepačov, Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska je stávající kanalizace rozšiřována dle 
potřeb a aktuální stavební činnosti. Nová splašková kanalizace, s ukončením na městskou 
čistírnu odpadních vod, pro části města Blansko Olešná a Lažánky zatím nebyla realizována 
a není připravena ani projekčně. Prozatím nebylo prověřováno ani odkanalizování zástavby 
v části města Blansko – Hořice. Požadavek na prověření odkanalizování v části města 
Blansko – Olešná je součástí podnětu města Blansko p-05. 
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1.5.2.4 Zásobování plynem 

STL plynovody v rozvojových plochách a ve stávající zástavbě jsou postupně realizovány dle 
potřeb. V ÚP Blansko jsou zařazeny obecné pokyny, týkající se dokončení nahrazení vytápění 
staveb tuhými palivy za vytápění palivy tekutými či zemním plynem. Jedná se o zástavbu částí 
města. V jádrovém území je preferováno využití centralizovaného systému zásobování teplem 
a využití napojení místních kotelen na tyto zdroje, a zvyšování podílů alternativních zdrojů 
vytápění a zejména TUV (využití střech objektů). 

Objekt regulační stanice VTL v prostoru závodu METRA BLANSKO prozatím zrušen nebyl, 
odpojování je však řešeno. 

1.5.2.5 Elektrická energie 

Vedení napěťové hladiny 110 kV a sice VVN 523/524 Čebín – Blansko, VVN5526/5527 
Blansko – Blansko ČD, směrem na Lažánky, má být dále rozšířeno v souběhu se stávající 
linkou VN 127 do Rozstání, kde se počítá s vybudováním transformace 110/22kV. Zatím není 
zrealizováno. 

Směrem severním je pak vedena trasa VVN 525 Blansko – Boskovice. Toto vedení mělo být 
dle návrhu ÚP rekonstruováno na dvojité, ve stávající trase a bez nároku na rozšíření 
stávajícího ochranného pásma. Byla provedena výměna stožárů, umožňující budoucí posílení 
vedení VVN. 

Zrušení venkovního vedení VN 22 kV v severní a severovýchodní části města Blansko, v 
lokalitě Regulačního plánu Blansko - Luhy a dále v části města Blansko - Horní Lhota, a její 
nahrazení kabelem v jiné trase prozatím nebylo realizováno. 

Pro napojení nové zástavby je postupně rozšiřována dle potřeb kabelová síť VN a jsou 
budovány nové trafostanice, ve výkrese energetiky označené jako TRN, a to zejména 
v průmyslových zónách.  

1.5.3 Občanské vybavení 

V ÚP Blansko jsou navrženy pouze tři plochy občanského vybavení – sport Os - Z20 a Z21 a 
rozšíření hřbitova Z40. Plocha Z20 byla navržena v návaznosti na stávající sportovní areál. 
Aktuálně jsou pozemky v této ploše oploceny a užívány jako tréninkové hřiště pro různé 
sportovní aktivity. Plocha Z21 byla navržena v zastavěném území, aktuálně je využívána pro 
rybářství. Rozšíření hřbitova nebylo zatím realizováno. 

1.6 Vyhodnocení naplnění koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik. Území je 
situováno v členité krajině Drahanské vrchoviny, která není příliš vhodná k zemědělskému 
využití (těžko přístupný terén, málo úrodné půdy), dominuje lesní hospodaření, významným 
způsobem využívání přírodních zdrojů, ovlivňujícím tvář krajiny, je těžba. 

Koncepce uspořádání krajiny je dále podřízena zájmům trvale udržitelného rozvoje, včetně 
zájmu zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny a jejich 
dalšího rozvoje a podpory mimoprodukčních funkcí krajiny. 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným 
způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení 
prostupnosti krajiny a vytvoření podmínek pro její přiměřené rekreační využití. 

Prvořadým cílem koncepce je ochrana stávajících přírodně nejcennějších území – zejména 
zvláště chráněných území, významných krajinných prvků a částí krajiny chráněných soustavou 
NATURA 2000. V těchto územích je v zásadě konzervován současný stav využití s 
předpokladem případného dalšího posilování přírodních hodnot. 
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Do některých částí stávající neurbanizované krajiny jsou navrženy zastavitelné plochy 
s různým způsobem využitím - zejména plochy bydlení, smíšené plochy, plochy rekreace a 
výroby a skladování; vždy však v návaznosti na současně zastavěná území, rozptýlená 
zástavba ve volné krajině navrhována není. 

K problematice bylo v rámci projednání návrhu této Zprávy uplatněno stanovisko Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky - SCHKO MK SR/0402/JM/2019-2 z 11.11.2019 
(doručeno 11.11.2019 pod MBK 58343/2019), ve kterém je uvedeno, že v rámci hodnocení 
podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v rámci kterého má být posouzeno, zda může mít 
předložený Návrh samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (dále jen 
„EVL“) Moravský kras na území CHKO Moravský kras bylo zjištěno, že Významný vliv Návrhu 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Moravský kras na území CHKO 
Moravský kras samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry ve smyslu § 45 
i) zákona lze vyloučit, s doplněním v rámci odůvodnění: Z předloženého Návrhu se území 
CHKO Moravský kras týká návrh n-04 – zohlednění ploch záměru na východním okraji 
zastavěného území (Poznámka Pořizovatele ÚP Blansko: jednalo se pouze o připomínku 
fyzické osoby s návrhem na rozšíření dílčího předmětu změny n-04, který Pořizovatel ÚP 
Blansko nedoporučil, kvůli potenciálnímu ohrožení projednání). Jedná o rozšíření 
zastavitelných ploch pro rodinné bydlení v přímé návaznosti na zastavitelné území schválené 
předchozí úpravou územního plánu. Návrh n-04 je umístěn ve III. zóně CHKO Moravský kras 
dle zonace odstupňované ochrany přírody stanovené Ministerstvem životního prostředí 
vyhláškou č. 84/2019 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras ze dne 20. 3. 2019. Tato lokalita se nachází mimo území EVL Moravský kras. 
Z uvedeného důvodu lze možný významný vliv na EVL Moravský kras na území CHKO 
Moravský kras vyloučit. 

Pro posílení ekologické stability krajiny je vymezen územní systém ekologické stability. 
Vytvořeny jsou tak podmínky pro ochranu a posílení aktuálně i potenciálně ekologicky cenných 
částí krajiny – lesních porostů, vodních toků a jejich niv i některých extenzivněji zemědělsky 
využívaných partií. Koncepce se řídí zásadami obecné ochrany přírody a krajiny, preferováno 
je posílení polyfunkčního charakteru krajiny, umožňující racionální hospodářské a rekreační 
využití krajiny spolu s její komplexní ochranou i ochranou jejich nejcennějších částí. 

Stávající prostupnost krajiny je dobrá, krajina je protkána dostatečným množstvím 
účelových komunikací a pěších cest. 

Nejsou navrhována žádná speciální protierozní opatření. Návrh a realizace konkrétních 
protierozních opatření jsou obecně přípustné (příp. podmíněně přípustné) ve všech typech 
ploch v nezastavěném území.  

Prvky ÚSES však kromě zvýšení ekologické stability krajiny budou mít v důsledku rovněž 
funkci protierozní. 

ÚP navrhuje dokončit protipovodňové úpravy toků vyplývající z doplněných nových 
povodňových plánů, realizovat poldry na potoku Sloupečník a protipovodňová opatření spjatá 
s možností výstavby v prostoru zahradnictví u řeky Svitavy, do doby dokončení 
protipovodňových staveb nepovolovat v záplavových zónách Q100 výstavbu bez souhlasu 
správce toku. Protipovodňová ochrana na korytě řeky Svitavy je provedena pro povodňové 
ohrožení Q20. Pro záměr v ploše přestavby P5 byl projednán konkrétní rozsah zastavěných a 
zpevněných ploch a návrh úprav související části koryta řeky.  

1.7 Územní rezervy 

V ÚP Blansko byly vymezeny níže uvedené územní rezervy: 

Bydlení 
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R5, R6, R7 Luhy - část lokality, tvořená zemědělským půdním fondem, je územní rezervou pro 
budoucí výstavbu bytových domů, 

R2 Luhy - část lokality, tvořená zemědělským půdním fondem, je územní rezervou pro budoucí 
výstavbu rodinných domů, 

R8 Na Pískách – lokalita, tvořená zemědělským půdním fondem, je územní rezervou pro 
budoucí výstavbu rodinných domů, 

R9 nad Zborovcem (lokalita realizované zástavby v ulici Březinky) - lokalita, tvořená 
zemědělským půdním fondem, je územní rezervou pro budoucí výstavbu rodinných domů, 

R16 Staré Blansko západní část. 

Ostatní: 

R3 zeleň soukromá a vyhrazená Luhy, 

R4 rekreace specifická Staré Blansko, 

R10 rekreace individuální Staré Blansko, 

R11 veřejná občanská vybavenost (školství) Luhy, 

R12 občanské vybavení (tělovýchova a sport) Luhy, 

R13 veřejná zeleň Luhy, 

R15 plochy drobné a řemeslné výroby Staré Blansko jih, 

R19 dopravní infrastruktura drážní. 

Územní rezervy na přestavbových plochách 

RP1, RP2, RP6 bydlení v RD městského typu – územní rezerva - přestavba části chatové 
lokality Nad Zborovcem, 

RP3 územní rezerva - přestavba areálu Kauflandu na Poříčí s cílem vytvořit městské prostory, 

RP4 územní rezerva - přestavba Svitavská v předprostoru výhledové železniční stanice 
Blansko (k tomuto záměru bylo dodáno vyjádření SŽDC, více v obsahu kapitoly 5.4.2, že 
záměr přesunu nádraží již není sledován), podklady k úpravám železniční tratě jsou 
zatím k dispozici pouze v neoficiálním režimu, 

RP5 územní rezerva - přestavba bloku mezi ulicemi Svitavská, Kollárova, Fügnerova, 
Antonína Dvořáka (vč. prodejny Penny Market) s cílem vytvořit městské prostory. 

Dolní Lhota 

R2, R3 územní rezerva pro bydlení v RD venkovského typu, 

R5 dopravní infrastruktura drážní (podklady k úpravám železniční tratě jsou zatím 
k dispozici pouze v neoficiálním režimu) 

Horní Lhota 

R3 územní rezerva pro bydlení v bytových domech Luhy, 

R1, R4 územní rezerva pro bydlení v RD venkovského typu, 

R2, R7 územní rezerva pro budoucí výstavbu RD městského typu část lokality Luhy a nad 
Zborovcem, 

R5, R6 veřejná zeleň Luhy a plochy přírodní Dlouhý. 

Těchov 

R1, R2 lokality naproti RZ Vyhlídka (ZPF) jsou územní rezervou pro rekreaci na plochách 
přírodního charakteru. 
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Hořice 

R2, R3 lokality ZPF jsou územní rezervou pro výstavbu RD venkovského charakteru, 

R1 lokalita ZPF na kraji lesa je územní rezervou pro rekreaci specifickou (rozšíření lyžařského 
areálu – výstavba lanovky). 

Klepačov 

R2 dopravní infrastruktura drážní. 

Olešná 

R2 dopravní infrastruktura drážní. 

Dále se jedná o koridory silnic: 

III/37937 Olešná, 

propojení místní komunikací Blansko – Žižlavice, 

místní komunikace Staré Blansko – mimoúrovňové připojení z ulice Poříčí. 

Klepačov - v jihovýchodním cípu řešeného území byla vymezena prostorová rezerva pro 
zpřístupnění jižně situovaných pozemků. 

Dříve vymezené plochy územních rezerv budou v ÚP Blansko ponechány, protože nedošlo ke 
změně podmínek oproti stavu, kdy byly vymezeny a náznak budoucích rozvojových směrů je 
i nadále důvodný, resp. užitečný, pro koordinaci záměrů v území. V katastrálním území Hořice 
u Blanska je plocha územní rezervy bydlení R2 předmětem nového prověření rozsahu 
zastavitelných ploch v dílčím předmětu n-13. 

1.8 Územní studie, dohoda o parcelaci, regulační plán 

V ÚP Blansko z roku 2011 nebyly navrženy plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno zpracováním dohody o parcelaci nebo regulačním plánem, ale byla 
vymezena čtyři území pro prověření podmínek využití územní studií dle ust. § 30 stavebního 
zákona. Jednalo se o území nad sídlištěm Písečná, o plochy plánovaného přemostění na Staré 
Blansko, o plochy v areálu ADAST Blansko a část ploch centra města. Ve změně ÚP Blansko 
B2013-Z1 upravil projektant podmínku platnosti požadavku na prověření území stanovením 
odstupu platnosti požadavku na účinnost projednané změny. Pouze u plochy územní studie 
nad sídlištěm Písečná byla zachována podmínka dvou let od vydání územního plánu v roce 
2011. 

V následném období byla jedna plocha územních rezerv konzumována - v ploše plánovaného 
přemostění řeky a železnice na Staré Blansko bylo technické řešení konkretizováno a 
zohledněno vymezením konkrétních zastavitelných ploch pro projednání v územním řízení, a 
došlo k vymezení nové plochy k prověření v rekreační lokalitě Zborovec a plochy, kde je 
předepsána dohoda o parcelaci v části města Blansko – Těchov. 

Aktuální stav ve vymezených plochách, ve kterých má být rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, je tento: 

1.8.1 Plocha Písečná 

Lokalita plánovaného rozvoje v zastavitelných plochách Z5 v katastrálním území Blansko nad 
sídlištěm Písečná měla lhůtu stanovenou do dvou let od nabytí účinnosti ÚP Blansko, tj. do 
22.12.2013). Tento územně plánovací podklad (dále jen „ÚPP“) byl po dohodě s městem 
Blansko a projektantem pořízen pro zastavitelné plochy Z5 a Z44 i pro navazující území 
územní rezervy R8 jako územní studie ÚP Blansko US-Z5 rozvoj Písečné, která je dostupná 
na odkazu https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie. Byla zpracována 
na základě Zadání územní studie, které bylo projednáno na 14. zasedání Zastupitelstva města 
Blansko 17.09.2013, odevzdána 31.01.2014 a prověření možnosti využití územní studie ÚP 

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie
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Blansko US-Z5 rozvoj Písečné v souladu s §30 zákona č.183/2006 Sb. bylo provedeno 
21.03.2014. Prověření aktuálnosti má být na základě ust. § 30 odst. 6 stavebního zákona 
provedeno nejpozději do 8 let od vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací 
činnosti, tedy na přelomu let 2021/2022. Plocha je předmětem návrhu na pořízení změny n-23 
: Blansko – BD TRIKAYA, Písečná, viz kapitola 5 a 5.2 této Zprávy. Pokud bude ve změně 
B2019-Z3 projednána úprava podmínek využití zastavitelné plochy Z5, bude možno záměr 
bytových domů a souvisejících opatření projednat přímo v územním řízení, s vypořádáním 
požadavků původní studie, bez jejího formálního přepracování. 

1.8.2 Plocha střed města 

Pro území části městského centra, označené jako plocha přestavby P14 v katastrálním území 
Blansko, kde by mělo dojít k prověření řešení Regulačního plánu Blansko – střed města z roku 
2002 v aktuálních podmínkách, byla původně stanovena podmínka účinnosti lhůty do čtyř let 
od nabytí účinnosti ÚP Blansko v roce 2011, tj. do 22.12.2015, která byla prodloužena 
projednáním a nabytím účinnosti změny B2015-Z2 do 21.09.2021). První pokus o přípravu 
zadání územní studie byl Pořizovatelem ÚP Blansko proveden v roce 2012, ale samospráva 
města Blansko přípravu podkladu pozastavila z důvodu jiných priorit a rozhodnutí o zvýšení 
majetkového vlivu v centru města (vydražení hotelu DUKLA). Poté byly diskutovány otázky 
dalšího osudu centra a platnosti podrobnější ÚPD parciálně až do první poloviny roku 2016, 
kdy došlo k dohodě o respektování řešení Regulačního plánu Blansko – střed města (dále jen 
„RP“) jako východiska pro dokumentaci upravenou nebo novou. Prostor odstraněného hotelu 
byl dočasně upraven do podoby veřejného prostranství s tím, že se uvažuje poskytnutí plochy 
developerům. V rámci návazných kroků, a přeschválení RP do podoby odpovídající 
současným předpisům (viz problematika ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona), a zejména pak 
vlivem iniciace zájemci o využití území, bylo v prvním čtvrtletí 2019 připraveno obecnější 
zadání územní studie pro střed města, kterým měl nezávislý projektant vyjádřit názor na změny 
poměrů a následně, po komunikaci s potenciálními developery, provést i hodnocení jejich 
požadavků s tím, že podklady k připravovaným změnám středu města měly být projednány na 
5. zasedání Zastupitelstva města Blansko 10.09.2019 v režimu informace. Do podkladů byl 
proveden zásah na základě operativní porady vedení města Blansko 02.09.2019, který zatím 
odsouvá (v časové dimenzi této Zprávy) řešení definitivní podoby Poduklí na neurčito. Na 
základě projednání dalšího osudu ploch bude rozhodnuto o způsobu dokončení rozpracované 
studie. 

1.8.3 Plocha ADAST 

V území bývalého závodu ADAST Blansko, v přestavbové ploše P9 v katastrálním území 
Blansko, byla rovněž stanovena podmínka účinnosti lhůty do čtyř let od nabytí účinnosti ÚP 
Blansko v roce 2011, tj. do 22.12.2015, která byla prodloužena projednáním a nabytím 
účinnosti změny B2015-Z2 do 21.09.2021. Územní studie zatím nebyla zpracována. Většinový 
vlastník infrastruktury území a zde přítomných pozemků byl neaktivní, město Blansko samo 
v území změnu současných poměrů neiniciovalo. Důsledkem byl stav, že v mezidobí zde 
docházelo pouze ke změnám činností v rámci kolaudovaného účelu nebo ke konverzím budov 
s odklonem od původní výrobní funkce. Zásadnější nekoordinovaná přestavba je zde 
blokována stanovenou podmínkou, bez zásadnějších střetů. Většina vlastníků totiž chce ploch 
využívat v současné podobě, potenciál území nezohledňují. K dílčímu posunu došlo v situaci, 
kdy se většinový vlastník infrastruktury a pozemků území rozhodl v jihozápadním kvadrantu 
území, o výměře cca 1ha, připravit záměr výstavby velkoplošné prodejny, který byl v rozporu 
s podmínkami využití ploch ÚP Blansko. Návrh na pořízení změny byl posuzován pod 
označením B2019-Z3n-17 (viz kapitola 5.3 této Zprávy), jako návrh na převedení celého 
jihozápadního kvadrantu území (STROJE SVOBODA s.r.o.) do ploch funkčního typu OK: 
občanské vybavení komerčního typu, s cílem realizace velkoplošné prodejny s vnějšími 
parkovacími plochami. Návrh neměl doporučení Pořizovatele, protože je v rozporu s koncepcí 
ÚP Blansko v daném území a nelze vyloučit negativní vliv na využití navazujících území. Tento 
záměr neodpovídá dlouhodobé představě o změnách v utlumeném výrobním areálu, kde má 



17 
 

být v cílovém stavu realizována vícepodlažní zástavba městského typu. Navrhovatel na 
začátku roku 2018 sdělil, že negativní vliv záměru na využití území bude vyloučen územní 
studií. Zadání územní studie Pořizovatel ÚP Blansko zpracoval a předal v červnu 2018. 
Územní studie  však zpracována nebyla a 18.12.2018 bylo oznámeno, že projektantovi bylo 
odňato zmocnění ji projednávat. Protože neexistuje podklad, kterým by mohlo být zohlednění 
návrhu změny obhájeno, nemohlo být  pořízení změny doporučeno. Protože se však jedná o 
zásadní plochy v blízkosti centra města, které není možné ponechat živelnému vývoji, je 
Pořizovatelem ÚP Blansko doporučeno prodloužení termínu pro pořízení územní studie - 
prodloužení blokace území pro individuální (nekoordinované) záměry, jejichž realizace by 
mohly využití území negativně ovlivnit, které projektant změny B2019-Z3 prověří. 

Doplnění Pořizovatele ÚPD: V rámci projednání návrhu Zprávy byla uplatněna připomínka (viz 
kapitola 11.3.1 této Zprávy) s návrhem změny rozsahu plochy pro prověření územní studií, 
které zřejmě lze vyhovět na základě konkrétních podmínek v části území, kde byla uliční fronta 
zástavby stabilizována a kde je současně velký terénní rozdíl mezi plochami ulice Masarykova 
a vnitřním komunikačním skeletem bývalého výrobního areálu, pokud projektant změny ÚP 
Blansko B2019-Z3 nebude předpokládat požadavky pro úpravu dopravního skeletu území 
právě v této poloze. Ze samostatně vedeného jednání zástupců města Blansko a 
navrhovatele změny n-17, u které nebylo v březnu 2019 schváleno pořízení, 18.11.2019 
nic konkrétního nevyplynulo. Vlastník rozhodující části pozemků má zájem pouze na 
změnách podmínek využití v jihozápadním kvadrantu území a ochotu řešit území jako 
celek prozatím nevyjádřil. V souvislosti s ukončením spolupráce s předchozím 
projektantem bylo pouze zmíněno předběžné jednání se zástupcem Ateliéru URBI spol. 
s r.o.. 

1.8.4 Plocha Zborovec 

V území nad sídlištěm Zborovce, kde byl privátní projekt podpořen městem Blansko, měl 
projektant první změny po vydání ÚP Blansko (B2013-Z1) zohlednit maximální rozsah 
zastavitelných ploch předchozího územního plánu (plochy změny Územního plánu sídelního 
útvaru Blansko B35) a nalézt další potenciál v současných plochách rekreačního území 
v lokalitě Zborovec. V úplném znění Úp Blansko se jedná o plochy přestavby P18 a P19 
v katastrálním území Blansko. Využití celé zastavitelné plochy bydlení v plochách orné půdy 
dle předchozí dokumentace územního plánu (v současnosti plocha územní rezervy R9 v 
v katastrálním území Blansko a R7 v katastrálním území Horní Lhota u Blanska) totiž 
neumožnil orgán ochrany ZPF. Protože město Blansko vyhlásilo, že má na využití ploch zájem, 
ale že se bude podílet pouze na páteřní infrastruktuře území (již realizovaný obslužný skelet 
označený jako ulice Březinky) a vedlejší větve cestní sítě budou investovat zájemci o 
intenzifikaci využití zde přítomných pozemků, bylo nutné omezit nekoordinované umisťování 
staveb - zejména vzhledem k problémové velikosti některých zde přítomných pozemků a 
zejména vzhledem k nutným úpravám veřejných prostranství. Vymezení plochy pro prověření 
územní studií, které mělo omezit živelný rozvoj v části rekreační lokality Zborovec, mezi 
zástavbou sídliště Zborovce a novou lokalitou rodinných domů v ulici Březinky, bylo provedeno 
v řešení změny ÚP Blansko B2013-Z1 v rámci prověření požadavků v dílčím předmětu změny 
Z1b, kdy byla stanovena lhůta čtyř let od nabytí účinnosti změny ÚP Blansko, tj. do 22.12.2015 
a převzato – po úpravě vymezení zastavitelných plocha a dílčích ploch přestavby v hlavním 
výkresu, v dokumentaci změny B2015-Z2, která byla účinná k 21.09.2017. Podmínka 
prověření území územní studií ve smyslu ust. § 30 stavebního zákona byla odsunuta do 
21.09.2021 a je opětovně k prověření. V předmětech návrhů na pořízení změny ÚP Blansko 
(viz kapitola 5 a 5.2 této Zprávy) je položka n-11 : Blansko – změna rozsahu prověření změn 
v lokalitě Zborovec. Plochy, vymezené ve výkresu základního členění území a v hlavním 
výkresu úplného znění ÚP Blansko, stále nebyly využity a podmiňující opatření efektivního 
využití zde nebyla projednána, ani navržena, proto Pořizovatel ÚP Blansko doporučuje 
prověření odůvodnění režimu územní studie. K dotčenému území v době uzavření této 
zprávy nebyl dodán žádný konkrétní podklad, pouze je známo, že město Blansko hodlá 
redukovat přístupy do vnitřní části území na pouze pěší komunikaci. 
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1.8.5 Plocha v Těchově 

Zastavitelné plochy v území za řadovými domy - u areálu mateřské školy byly přeneseny do 
ÚP Blansko v roce 2011 z předchozího územního plánu jako zastavitelná plocha Z3 
v katastrálním území Těchov. Jedná se o dlouhodobě nevyužité plochy orné půdy, 
s nepříznivou zemědělskou parcelací, kde hrozí neefektivní (nekoordinované) využití. 
V případě jednoho záměru již došlo ke zneužití možnosti napojení přes zastavěné území 
(pozemek jiného rodinného domu). Proto bylo využití ploch v řešení změny B2015-Z2 
podmíněno dohodou o parcelaci. Protože zde zatím nedošlo k žádnému posunu, lze podmínku 
v novém prověření projektantem změny B2019-Z3 potvrdit nebo plochu přesunout do 
územních rezerv. 

1.9 Veřejně prospěšné stavby  

V ÚP Blansko byly vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Jejich 
vymezení se má prověřit v podnětech vzešlých z vůle města Blansko p-01, p-02, p-04, p-05, 
p-07 a p-08 a v návrhu n-11 (více v kapitolách 5 a 5.4.2 této Zprávy. 

Plochy VPS v ploše přestavby P20 na Starém Blansku zatím využity nebyly. Stále se zde 
připravuje dokumentace pro územní řízení. Realizace této stavby (přemostění, včetně 
souvisejících a navazujících opatření) se předpokládá v roce 2022. 

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit: 

 WD01 silnice II. a III. třídy 

 WD02 komunikace místní 

 WD03 mosty 

 WD04 doprava v klidu (parkování, garáže) 

 WD05 cyklotrasy 

 VT01 koridory technické infrastruktury 

 VT02 objekty na sítích technické infrastruktury 

 VT03 koridory technické infrastruktury včetně objektů na síti technické infrastruktury 

 VK snižování ohrožení v území povodněmi 

 VU založení prvků územního systému ekologické stability 

Asanace: 

 VA01 k.ú. Blansko, asanace budov areálu zahradnictví na ulici Poříčí,  

 VA02 k.ú. Blansko, asanace garáží,  

 VA03 k.ú. Blansko, asanace. ulice Dvorská 

 VA04 k.ú. Blansko, asanace. ulice Svitavská,  

 VA05 k.ú. Blansko, asanace objektu drobné výroby na parcele  

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

 PO05 občanské vybavení – tělovýchova a sport – rozšíření hřiště v Obůrce  

 PO06 občanské vybavení – tělovýchova a sport – hřiště u MŠ Těchov  

 PO07 občanské vybavení – hřbitov – rozšíření  

Veřejná prostranství: 
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 katastrální území Blansko – p.č. 159/1, 541/1, 639/5, 642/13, 700/1, 700/2, 865/19, 889/2, 
890/1, 891/1, 891/5, 891/6, 891/7, 891/8, 891/9, 901/28, 901/56, 903/2, 905/1,5,6, 
908/21,24, 919/4,5,6,7, 920/2, 939/5,6, 943/1, 961/1, 967/12, 967/13, 970/1, 980/7, 
980/30, 984/8, 984/33, 984/34, 984/37, 984/44, 984/58, 984/59, 984/67, 988/2, 989/1, 
1006/40, 1006/61, 1006/74, 1309/1, 1311/1, 1387/1, 1754/34, 1754/35, 1754/68, 1754/69, 
4234 

 katastrální území Horní Lhota u Blanska – p.č. 232/2, 235/5 

 katastrální území Hořice u Blanska – p.č. 9, 10, 12, 13, 26/1, 26/2, 27, 28,40/1, 42, 313/1, 
315/1, 315/2, 316 

 katastrální území Blansko Klepačov – p.č. 381/19, 389/2, 389/3, 389/4, 389/7, 431/12, 
431/13, 431/14 

 katastrální území Lažánky u Blanska – 510 

 katastrální území Těchov – p.č. 141, 142, 358, 361, 363, 365, 367, 368, 369/1, 369/2, 370, 
371, 372, 373, 374, 376/1, 376/2, 377, 379/1, 379/2, 380, 382/1, 382/2, 383/2, 393, 396/1, 
398, 399, 402/1, 402/2, 410, 525/1, 517/1,20, 1322/1, 1322/6, 1322/7, 1322/9, 1322/10, 
1322/19 

Předkupní právo je ve prospěch města Blanska. 

1.10 Udržitelný rozvoj území 

Při naplňování územního plánu od doby jeho vydání do schválení této Zprávy nebyly zjištěny 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 

1.11 Vyhodnocení změn podmínek 

ÚP Blansko byl zpracován v letech 2010 až 2011 podle zákona č. 183/2006 Sb. Nadřazenou 
územně plánovací dokumentaci jsou ZÚR JMK, které byly vydány 05.10.2016 Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje na jeho 29. zasedání usnesením č. 2891/16/Z29 a nabyly účinnosti dne 
03.11.2016, v průběhu projednání změny ÚP Blansko B2015-Z2. Požadavky ZUR JMK byly 
do ÚP Blansko zapracovány změnou B2017-ZÚR, která nabyla účinnosti 27.11.2018. 
V současnosti je ÚP Blansko platný v podobě úplného znění, zpracovaného po projednání 
změny B2017-ZÚR společně pro stav dokumentace po této změně a po změně B2015-Z2. 
Úplné znění nabylo účinnosti 27.11.2018. K jiné zásadní změně vnějších podmínek v době 
platnosti ÚP Blansko nedošlo.  

2. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

2.1 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko – 
úplná aktualizace 2016 

V posledních aktualizovaných Územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností 
Blansko z prosince 2016 (dále jen „ÚAP ORP Blansko“) byly určeny problémy k řešení 
v územně plánovací dokumentaci (dále jen „ÚPD“). Při určování problémů se vycházelo ze 
SWOT analýzy (slabé stránky a hrozby), problémových listů jednotlivých obcí (tabulka č. 15) 
kartogramů obcí (tabulka č. 13), ve kterých byla vyhodnocována vyváženost pilířů udržitelného 
rozvoje na základě klíčových faktorů a kvantifikovatelných indikátorů a střetů záměrů.  

Z důvodu přehlednosti byly nově vytvořeny tzv. karty obcí s pořadovými čísly obsahující 3 listy, 
z nichž list č. 2 je zaměřen na problémy k řešení v ÚPD a střety. 
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Podle vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek má město Blansko jeden pilíř 
hodnocen záporně a dva kladně.  

Nepříznivě je hodnoceno, na základě sledovaných klíčových faktorů a kvantifikovatelných 
indikátorů, životní prostředí. Co se týká hygieny životního prostředí, je především jádrové 
území města zatíženo hlukem z dopravy. Jedná se o dopravu silniční a železniční. Nevýhodou 
je rovněž inverzní poloha města. Naopak je výhodou, že v území nejsou registrovány 
ekologické zátěže. Oblastí protéká významný vodní tok řeka Svitava, kde je stanovené 
záplavové území pro Q100, Q20 a Q5. Míra zasažení zastavěného území záplavami je nižší 
než vykazují průměrné hodnoty ORP Blansko. Je registrován úbytek zemědělské půdy. Území 
je charakteristické vysokým podílem lesních ploch. Rovněž podíl ploch sídelní zeleně je ve 
srovnání s ostatními obcemi příznivější. Do oblasti částečně zasahuje CHKO Moravský kras, 
které nabízí přírodní zajímavosti. 

Příznivě je hodnocen hospodářský rozvoj. Poloha města Blanska na okraji CHKO Moravský 
kras a zároveň na významné trati Brno Česká Třebová umožňuje rozvoj průmyslu i rozvoj 
služeb v oblasti rekreace a cestovního ruchu. Pozitivně jsou hodnoceny hospodářské 
podmínky, charakterizované procentem vyjíždějících ekonomicky aktivních osob (rok 2011) a 
podílem nezaměstnaných. Od roku 2001 je registrován nižší podíl ekonomicky aktivních osob 
vyjíždějících za prací a nižší podíl nezaměstnaných než je průměr v ORP Blansko. Území se 
nachází v rozvojové ose OS9 dle ZUR JMK. Vzdálenost od silnice I. třídy je sice větší, než 
stanovená hodnota 5 km, město je však dobře dopravně napojeno silnicí II. třídy. V oblasti se 
stále těží, byť v omezené míře, slévárenské písky. Za rok 2015 je rovněž vykazována vyšší 
daňová výtěžnost na obyvatele v tis. Kč než průměr ORP Blansko. 

Pozitivně je rovněž hodnocen i třetí pilíř – soudržnost společenství. Město Blansko a jeho 
integrované části Dolní Lhota, Horní Lhota a Klepačov jsou napojeny na ČOV jihozápadně od 
jádrového území města Blansko. Je zaznamenán růst bydlení. V některých částech města 
však není vyhovující technická infrastruktura. V částech města Hořice, Olešná, Lažánky zatím 
chybí řešení likvidace odpadních vod. V případě chatové lokality Žižlavice (u silnice III/37440 
z Blanska na Těchov) byl registrován intenzivní rozvoj rekreační výstavby, zneužívaný 
k trvalému bydlení, přestože nabídka a kapacita inženýrských sítí není dostatečná. Město 
Blansko v této lokalitě neuvažuje s masivnějším územním rozvojem, což  potvrdilo stabilizací 
těchto ploch, jako ploch rekreace, v novém ÚP Blansko z roku 2011. Výslovně je uvedeno, že 
nové objekty bydlení zde vzniknout nemohou. Protože obecný stavební úřad v plochách 
akceptoval řadu návrhů staveb typových rodinných domů, pouze formálně označených za 
objekty rekreace, v rámci změny ÚP Blansko B2015-Z2 byly zpřísněny podmínky využití ploch 
individuální rekreace omezením zastavěné plochy objektu na pozemku na 50m2. 

Od roku 2009 byl zaznamenán pokles obyvatelstva, v posledních dvou letech je však 
registrován mírný nárůst. Přirozený přírůstek je pozitivní, migrační naopak negativní. 

Počet dokončených bytů za rok 2015 byl, ve srovnání s jinými obcemi ORP Blansko poměrně 
vysoký. Rovněž indikátor charakterizující míru naplnění zastavitelných ploch bydlení je 
pozitivní. 

Dále byl, ve srovnání s hodnotami ORP Blansko, zjištěn vyšší podíl ploch občanského 
vybavení a rekreace. Město Blansko a jeho správní území je zařazeno jako centrum místního 
pracovištního systému (LLS). 

Ve správním území byly zjištěny střety záměrů na provedení změn (plochy ÚSES nadmístního 
významu se záměrem intenzifikace železniční trati a vedením VVN) a střety záměrů s limity 
využití území (vedení VVN s ochranou přírody).  

Problémy, které byly zjištěny v řešeném území, již jsou v platném ÚP Blansko řešeny, nové 
problémy k řešení pro platný ÚP Blansko z aktualizace ÚAP 2016 nevyplývají. 
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2.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 

V Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje z roku 2017 (dále jen „ÚAP JMK“) 
je řešené území dotčeno prvky ÚSES nadmístního významu, záměrem nadzemního vedení 
VVN 110 kV (TE019) a záměrem úpravy stávající železniční trati. Tyto záměry byly převzaty 
do ZÚR JMK, kterou ÚP Blansko zohlednil změnou ÚP Blansko B2017-ZÚR, která nabyla 
účinnosti 27.11.2018. 

Dle výkresu problémů byl zjištěn střet záměru vedení VVN s ochranou přírody, problém 
znečištění vodního toku řeky Svitavy - třída III, a urbanistická závada. Tato závada se týká 
problematiky suburbanizace v území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, do správního 
území však zasahuje pouze okrajově. V ÚAP JMK byly uvedeny požadavky na odstranění 
nebo omezení této urbanistické závady: 

 Podporovat v silniční dopravě průchod nadřazené dopravní sítě Metropolitní rozvojovou 
oblastí Brno a rozvedení dopravních proudů do koridorů, které budou schopny ochránit 
dotčená sídla v Metropolitní rozvojové oblasti Brno a zvláště město Brno před nadbytečnou 
dopravou při maximální eliminaci negativních dopadů dopravy na životní prostředí a lidské 
zdraví. 

 Vytvářet územní předpoklady pro další rozvoj ekonomických aktivit v oblasti pokročilých 
služeb, znalostní a vzdělanostní ekonomiky a to především v jádrovém území Metropolitní 
rozvojové oblasti Brno (Brno, Modřice, Šlapanice). 

 Podporovat vzájemnou koordinaci rozvoje města Brna a okolních sídel, zejména z hlediska 
vyváženosti rezidenčních a pracovních funkcí. 

 Podporovat posílení polycentrického rozvoje Metropolitní rozvojové oblasti Brno 
prostřednictvím podpory sekundárních center osídlení (Kuřim, Modřice, Rosice, Zastávka, 
Šlapanice, Veverská Bítýška, dále Pohořelice, Rajhrad, Slavkov u Brna, Tišnov, 
Židlochovice); vytvářet zde územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj veřejné infrastruktury. 

 Podporovat směřování rozvoje bydlení do center osídlení (Brno, Adamov, Kuřim, Modřice, 
Pohořelice, Rajhrad, Rosice, Zastávka, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veverská 
Bítýška, Zastávka, Židlochovice) a sídel s odpovídající veřejnou infrastrukturou. 

ÚP Blansko přímo neřeší odstranění výše uvedených problémů. Město Blansko se nachází na 
severním okraji metropolitní rozvojové oblasti, problém suburbanizace Brna se přímo města 
Blansko nedotýká. Město Blansko je obcí s rozšířenou působností v severní části 
Jihomoravského kraje v blízkosti krajského města Brna, v poloze na celostátní železniční trati 
č. 260, a turistickým centrem v severní části Moravského krasu. Jádrovým územím je vlastní 
město Blansko. Všechny místní části ve správním území města jsou a budou přístupné po 
silnicích II. a III. třídy, výjimku tvoří místní část města Blansko - Hořice, která je obsloužená 
z části města Blansko - Olešná po místní komunikaci. V samotném městě a jeho přilehlých 
místních částech zajistí ÚP Blansko plochy pro rozvoj bydlení, občanského vybavení a 
průmyslové výroby. Akcentován bude rozvoj jádrového území, (hromadné bydlení, občanské 
vybavení, průmyslová výroba). 

Okrajové místní části představují čisté a klidné prostředí, nebudou proto nadměrně zatěžovány 
dopravou a jinými jevy jako je např. kapacitní výroba. Vzhledem ke kvalitě životního prostředí 
a hodnotám přírody zde budou přiměřeně doplněny plochy pro trvalé bydlení nebo rekreaci, 
případně pro drobné podnikatelské aktivity živnostenského charakteru vč. aktivit vázaných na 
rozvoj turistiky. 

Dopravní dostupnost do krajského města je zajištěna prostřednictvím železniční dopravy a 
silniční dopravy. 
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM 

3.1 Vyhodnocení souladu ÚP s politikou územního rozvoje 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 2 schválené usnesením 
vlády České republiky č. 629 dne 02.09.2019 a aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády 
České republiky č. 630 dne 02.09.2019 (dále jen „Aktualizace č. 2 a 3 PÚR ČR“) patří území 
města Blansko do oblasti ležící na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová, s 
výraznou vazbou na dopravní cesty. Jde o silnici I/43, koridor připravované kapacitní silnice 
S43 a železniční trať č. 260 Brno – Česká Třebová (I. tranzitní železniční koridor).  

Návrh řešení ÚP Blansko neomezuje budoucí využití dopravních koridorů, řešených v PÚR 
ČR 2008 a jejích aktualizací. V ÚP Blansko jsou navrhována opatření a výhledová opatřeni 
pro odstraněni kolizí železniční a silniční dopravy. 

Respektovány jsou republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území. Územní plán ve znění změny B2017-ZÚR zejména 

(14) ve veřejném zájmu nadále 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. 
Územní plán proto dbá na zachování prostupnosti území. Jeho ochrana je v souladu s principy 
udržitelného rozvoje provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje. Územní plán 
zachovává vysoký podíl ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit (plochy pro výrobu a 
skladování – průmysl i plochy pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba, plochy 
smíšené obytné městské, venkovské, centrální i komerční). Územní plán cíleně chrání 
nemovité kulturní památky a další urbanistické hodnoty (v koordinačním výkrese je vyznačena 
krajinná památková zóna i nemovité kulturní památky), také charakter okolní krajiny, alejí 
(Jedovnická alej a památné stromy jsou vyznačeny v koordinačním výkrese), apod. 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 (v částech území, kde převládá zemědělský 
charakter v návaznosti na vymezené krajinné typy zejména ve vymezeném krajinném typu 
Jedovnický) zejména vymezením ploch zemědělských – orné půdy a trvalých travních porostů. 
Kulturní a přírodní hodnoty krajiny jsou chráněny a posilovány návrhem opatření pro zvýšení 
retenčních schopností území (poldr na Sloupečníku), dále návrhem ploch přírodních a ploch 
zeleně přírodního charakteru (pro posílení ekologické stability krajiny). Vymezením 
stabilizovaných a návrhových ploch tak ÚP brání upadání příměstské a venkovské krajiny jako 
důsledku nedostatku lidských zásahů; 

(16) dává přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území, zejména 
při stanovování způsobu využití území. Vhodná řešení územního rozvoje byla při zpracování 
změn v území hledána ve spolupráci se zástupci obyvatel města a v souladu s určením 
a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR; 

(18) Územní plán nadále podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury. Je navržen rozvoj 
ve všech částech řešeného území, čímž se vytvářejí předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi (i v rámci správního území obce) a zlepšuje se tím 
konkurenceschopnost jednotlivých sídel. 

(19) vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Proto jsou tato území určena k 
přestavbě. Zastavěné území je nutno využívat hospodárně a zajistit maximální ochranu 
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nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace. Přestavbových území je v územním plánu vymezena celá řada, 
stejně tak území s podmínkou zpracování územní studie tak, aby bylo dosaženo 
koordinovaného územního rozvoje; 

(20) neumísťuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. 
ÚP vytváří územní podmínky pro respektování a implementaci nadmístního územního 
systému ekologické stability a jeho doplnění na lokální úrovni, tím nadále přispívá k udržování 
a zvyšování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině. Je 
zajištěna ochrana krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích a jsou 
vytvořeny předpoklady pro zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci 
územně plánovací činnosti byly vytvořeny podmínky pro obecnou ochranu krajinného rázu s 
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny viz kap. B.2.2.6 a rovněž jsou vytvořeny 
podmínky pro využití přírodních zdrojů (jsou vymezeny plochy těžby nerostů a limity využití 
území na ochranu ložisek nerostných surovin, dobývacích prostorů, vodních zdrojů apod.); 

(20a) nadále vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně 
žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
(přeložka silnice III. třídy, která umožňuje mimoúrovňové křížení této silnice s řekou 
a železniční tratí). V rámci územně plánovací činnosti omezuje nežádoucí srůstání sídel 
s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, rozvojové plochy jsou vymezeny 
s ohledem na celistvost místních částí a nejsou rozšiřovány podél přístupových komunikací, 
aby nedocházelo ke srůstání sídel; 

(22) nadále vytváří podmínky pro rozvoj a využití území pro různé formy cestovního ruchu (v 
Blansku se jedná zejména o poznávací turistiku a cykloturistiku, ale také lyžování), s cílem 
zachování a rozvoje hodnot území. Podporuje propojení atraktivních míst, která jsou cílem 
turistů s turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky 
(např. pěší, cyklo, lyžařskou, hipo). Proto stabilizuje a navrhuje zejména plochy veřejných 
prostranství pro vedení cest v krajině, plochy rekreace specifické (rozvoj lyžařského areálu 
v Hořicích), vymezil územní rezervu pro vedení lanovky do lyžařského areálu; 

(23) vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Územní plán zajišťuje, aby zastavitelné 
plochy, vymezené pro novou obytnou zástavbu, byly v dostatečném odstupu od vymezeného 
koridoru pro železnici tak, aby se předešlo možnému nežádoucímu působení negativních 
účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků). Proto byla změnou zmenšena plocha Z4 pro 
bydlení individuální – zástavbu venkovského typu v části města Blansko Horní Lhota. Změnou 
byla navržena technická infrastruktura, koridor pro umístění nadzemního vedení VVN 110 kV, 
která zajistí zkvalitnění zásobování obyvatelstva elektrickou energií a to na regionální úrovni; 

(24) nadále 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 pro dopravní infrastrukturu silniční, vymezením územní 
rezervy pro železniční dopravu, ale také vymezením ploch veřejných prostranství. Rozvojové 
plochy jsou navrhovány pouze v souvislosti s dostatečnou veřejnou infrastrukturou a to jak 
dopravně, tak technicky obsloužené. Pokud tato infrastruktura chybí, byla navržena. Územní 
plán vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi (vymezením koridorů pro 
obchvat silnice III. třídy), vytváří v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy 
(např. železniční, cyklistickou) a to návrhem veřejných prostranství pro vedení cest a 
vymezením územní rezervy pro železniční dopravu; 

(25) nadále vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky 
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) a zajišťuje územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi (poldr 
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u Sloupečníku). Územní plán nadále, vytváří podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území (jsou stanoveny podmínky pro výstavbu); 

(26) Některé zastavitelné plochy jsou vymezeny v záplavových územích, jedná se např. 
o plochy přestaveb v zastavěném území, v nichž jsou stanoveny podmínky, za jakých je možno 
plochy využít - tím se omezí nároky na zastavitelné plochy mimo zastavěné území, které by 
znamenaly zábor ZPF. Limity využití území včetně vymezení oblasti s významným 
povodňovým rizikem, vyplývající z mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrožení 
jsou v dokumentaci ÚP zapracovány, obyvatelstvo tak je informováno o možnostech a míře 
rizika vzniku záplav. 

Lze konstatovat, že ÚP Blansko, ve znění změny B2017-ZÚR je v souladu s republikovými 
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými v PÚR 
ČR, podporuje zejména naplňování bodu (23) priorit (tj. vytvářet předpoklady pro lepší 
dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny), bodu (24) priorit (tj. vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 
a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky 
ochrany veřejného zdraví). 

ÚP nenavrhuje žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s prioritami či záměry stanovenými 
a vymezenými v Aktualizacích č. 2 a 3 PÚR ČR. Současné řešení je proto v souladu s oběma 
aktualizacemi.  

3.2 Vyhodnocení souladu ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (v předchozím textu označeno jako ZÚR 
JMK) byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 05. 10. 
2016 a nabyly účinnosti dne 03. 11. 2016. V době vydání ÚP Blansko v roce 2011 nebyly ZÚR 
JMK v platnosti a ani v první Zprávě o uplatňování ÚP Blansko, schválené v prosinci 2015 tedy 
nemohl být vyhodnocen soulad ÚP Blansko s nadřazenou dokumentací. ÚP Blansko byl 
uveden do souladu s nadřazenou ÚPD až změnou B2017-ZÚR, která nabyla účinnosti 
27.11.2018. Odůvodnění vztahu ÚP Blansko k nadřazené územně plánovací dokumentaci je 
popsáno v odůvodnění této změny. Srovnávací text úplného znění zahrnuje rozlišený stav po 
změně B2015-Z2 i po změně B2017-ZÚR. 

3.2.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního 

rozvoje (A) 

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 územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje, jsou 
naplňovány níže popsaným způsobem: 

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

ÚP Blansko navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách a zachovává vysoký podíl 
ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit (plochy pro výrobu a skladování – průmysl i plochy pro 



25 
 

výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba, plochy smíšené obytné městské, venkovské, 
centrální i komerční). 

(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. 

ÚP Blansko 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. 

(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; 

ÚP Blansko navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách, zejména silnic III. třídy – 
mimoúrovňové křížení železnice, které pozitivně ovlivní bezkonfliktní provoz jak na železnici, 
tak na silnicích. Tímto jsou zajištěny podmínky pro zvýšení bezpečnosti provozu na železnici i 
silnic II. i 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; 

ÚP Blansko navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách, silnici II. a III. tříd, zejména 
mimoúrovňové křížení železnice, které pozitivně ovlivní bezkonfliktní provoz jak na železnici, 
tak na silnicích. Tímto jsou zajištěny podmínky pro zvýšení bezpečnosti provozu na železnici i 
silnic II. a III. tříd 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. 

ÚP Blansko 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; 

ÚP Blansko 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); 

ÚP Blansko navrhuje několik přestavbových ploch pro integrovaný rozvoj území. 
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(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; 

ÚP Blansko je 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; 

ÚP Blansko navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – na celostátní dvoukolejné 
elektrizované železniční trati č. 260 Česká Třebová – Brno, a to mimoúrovňové křížení 
železnice a silnice III. třídy, které pozitivně ovlivní také bezkonfliktní provoz na železnici. 

(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; 

ÚP Blansko navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách, zejména silnice III. tříd, 
navrhuje mimoúrovňové křížení železnice a drobné úpravy trasy na jižním okraji Blanska. 

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; 

ÚP Blansko navrhuje zlepšení podmínek na dopravní trase – celostátní dvoukolejné 
elektrizované železniční trati č. 260 Česká Třebová – Brno, a to návrhem mimoúrovňového 
křížení železnice a silnice III. třídy. 

(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; 

ÚP Blansko navrhuje a upřesňuje vedení sítí technické infrastruktury jako veřejně prospěšných 
staveb, jedná se o nový koridor technické infrastruktury ZK8, koridor pro vedení vodovodu v 
části Těchov a kanalizace podél řeky Svitavy. 

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

ÚP Blansko navrhuje takové podmínky využití území, zejména v plochách smíšených 
nezastavěného území, ale také v plochách zeleně soukromé a vyhrazené, aby byla zachována 
prostupnost krajiny. 

(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; 
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V ÚP Blansko jsou navrženy dvě plochy občanského vybavení – sport Os a to plochy Z20 
a Z21. A dále je navržena přestavba nevyužívaného výrobního areálu ve střední části města 
na občanskou vybavenost. 

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

ÚP Blansko navrhuje zastavitelnou plochu pro mimoúrovňové křížení železnice a silnice III. 
třídy, které zlepší životní podmínky v ulicích stávajícího úrovňového železničního přejezdu, 
předpokládá se výrazné snížení imisního zatížení a také zajistí bezpečnější provoz 
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; 

ÚP Blansko 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. Je navrženo mimoúrovňové křížení silnice a železnice, které významně sníží 
imisní zátěž v okolí současného úrovňového přejezdu. Nejsou navrhovány žádné plochy 
bydlení v sousedství průmyslových areálů a jsou stanoveny takové podmínky pro výstavbu, 
které zajišťují, že plochy navržené v území se zdroji hluku jsou pro umisťování chráněných 
prostorů podmíněně využitelné za předpokladu, že v území zatíženém nadměrným hlukem 
nebudou umisťovány akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem 
na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 
staveb), a že před vydáním územního rozhodnutí těchto staveb musí být deklarován soulad 
záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem 
příp. vibracemi. 

(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; 

ÚP Blansko 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; 

ÚP Blansko 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. Je vymezena plocha výroby a skladování – zemědělské 
výroby, která je stabilizovaná. 

(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; 
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ÚP Blansko navrhuje několik změn, týkajících se úprav veřejných prostranství, veřejnou 
technickou infrastrukturu a úpravu podmínek využití území v plochách smíšených 
nezastavěného území a v plochách zeleně soukromé a vyhrazené, za účelem zachování 
prostupnosti 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; 

ÚP Blansko navrhuje přestavbu nevyužívaného výrobního areálu na občanskou vybavenost a 
další změny v plochách přestaveb, zejména v plochách smíšených, které 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; 

ÚP Blansko nevytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními 
katastrofami (záplavy, eroze atd.) a potencionálními riziky s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod, zejména zajišťuje územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb 
a opatření na ochranu před povodněmi nad rámec dosud platné ÚPD. 

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

ÚP Blansko 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 schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a 
užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje; 

ÚP Blansko 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; 

ÚP Blansko vytváří podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku, zajištění 
bezpečnosti území a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí. Je posílena ochrana 
obyvatel návrhem mimoúrovňového křížení železnice a silnice III. třídy, což v důsledku 
zkracuje časy dojezdu záchranných a bezpečnostních složek do části řešeného území a dále 
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zlepšuje podmínky pro zásobování obyvatelstva vodou, což zajistí i dostatek vody k hašení 
požárů. 

(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; 

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

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

Lze konstatovat, že ÚP Blansko ve znění této změny (B2017-ZÚR) je v souladu s prioritami 
územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
stanovenými v ZÚR JMK. 

3.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, centra osídlení (B) 

3.2.2.1 Rozvojové osy 

Správní území města Blansko (konkrétně katastrální území Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota 
u Blanska, Hořice u Blanska, Olešná u Blanska) náleží do oblasti ležící na rozvojové ose OS9 
Brno - Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na dopravní cesty. Jde o silnici I/43, 
koridor připravované silnice S43 a železniční trať č. 260 Brno-Česká Třebová (I. tranzitní 
železniční koridor). 

Ve městě Blansko jako centru osídlení ÚP dotváří i pomocí navržených dílčích změn podmínky 
pro stabilizaci a rozvoj veřejné infrastruktury pomocí návrhu rozvojových ploch pro občanské 
vybavení – veřejnou infrastrukturu, návrhu ploch pro dopravní infrastrukturu a návrhu dílčích 
změn technické infrastruktury. 

ÚP vytváří a udržuje územní připravenost na případné zvýšené požadavky na změny v území 
vymezením dostatečných rozvojových ploch i ploch územních rezerv pouze částečně 
s ohledem na rozsah navržených změn. ÚP reaguje na proměňující se požadavky i podmínky 
využití území při zachování základních koncepcí rozvoje území. 

3.2.2.2 Centra osídlení 

ZÚR JMK stanovují jako regionální centrum město Blansko. 

ÚP podporuje rozvoj regionální obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví a kultury 
návrhem rozvojové plochy pro občanské vybavení – veřejnou vybavenost, rozvoj bydlení a 
ekonomických aktivit přispívajících k udržení pracovních příležitostí návrhem nebo úpravou 
rozsahu několika rozvojových ploch pro bydlení, ploch smíšených a stabilizací ploch výroby a 
skladování a dále dopravní napojení a dopravní obslužnost, návrhem ploch dopravní 
infrastruktury silniční pro rozvoj dopravy a nápravu dopravních závad na komunikacích. 

Vytváří územní podmínky pro rozvoj bydlení, veřejné infrastruktury a ekonomických aktivit 
přispívajících k udržení pracovních příležitostí návrhem několika rozvojových ploch 
pro bydlení, ploch smíšených a stabilizací původně návrhových ploch výroby a skladování. 

Dotváří územní podmínky pro rozvoj regionálního centra ve vazbě na obce ve spádovém 
území návrhem ploch dopravní infrastruktury silniční pro rozvoj dopravy a odstraňování 
dopravních závad na komunikacích. 
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3.2.3 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje 

a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (C) 

Správní území obce není zařazeno do specifické oblasti. 

3.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje 

a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 

infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 

územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno (D) 

V správním území města jsou dle ZÚR JMK vymezeny níže uvedené plochy a koridory 
nadmístního významu: 

1. Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

2. Cyklokoridor nadmístního významu „EuroVelo 9“ Balt – Jadran v koridoru (Polsko –) 
Olomouc – Blansko – Brno – Mikulov – Břeclav (– Rakousko) a  mezinárodní cyklistické 
koridory „Jantarová stezka“ (Brno – Blansko – Sloup – Vysočany – Vojenský újezd Březina (–
Olomouc – Ostrava)) a „Svitavská stezka“ (Blansko – Rájec-Jestřebí – Doubravice 
nad Svitavou – Skalice nad Svitavou – Svitávka – Letovice – Stvolová (– Březová – Svitavy – 
Ústí nad Orlicí)) 

3. Koridor technické infrastruktury TEE19 - TS 110/22 kV – Rozstání (Olomoucký kraj)  

4. Územní rezerva pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 trať č. 260 Brno – Letovice 
– hranice kraje (– Česká Třebová)  

ÚP výše uvedené plochy a koridory nadmístního významu upřesnil a odůvodnil v rámci změny 
týkající se uvedení ÚP Blansko do souladu s nadřazenou ÚPD. Posouzení východisek pro 
řešení ÚP Blansko však proběhlo i v dílčím předmětu pořizované změny B2015-Z2 
(přemostění železnice a řeky Svitavy v návaznosti na ulici Fügnerova), kdy SŽDC 
konstatovalo, že ke změnám dojde pouze v severní části řešeného území ÚP Blansko v rámci 
záměru „ztrojkolejnění úseku Blansko – Rájec – Jestřebí“. V roce 2018 bylo uvedeno, že 
technické řešení příslušné studie záměru nebylo zpracováno a proto zatím nebyly vzneseny 
žádné požadavky na případnou koordinaci záměrů s tímto výhledovým záměrem. Vzhledem 
k tomu, že od nabytí účinnosti této změny B2017-ZÚR (27.11.2018) do současnosti uběhla 
poměrně krátká doba, nedošlo ve vztahu k nadřazené územně plánovací dokumentaci 
k žádným změnám v území. Nebyly rovněž vydány žádné změny ÚP Blansko. Vyhodnocení 
ÚP ve vztahu k ZUR JMK je obsaženo v odůvodnění změny.  

3.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 

a civilizačních hodnot území kraje (E) 

Přírodní hodnoty, které se týkají správního území Blanska jsou v ÚPD respektovány. 
Dosavadně platný územní plán nadále vytváří územní podmínky pro šetrné formy využívání 
území a zvyšování biodiverzity území (ÚP Blansko vymezil návrhové plochy přírodní), územní 
podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke kultivaci vodních 
toků, vodních ploch (ÚP vymezil návrh poldru jako protipovodňové opatření na vodním toku 
Sloupečník), zdrojů podzemní vody (ÚP Blansko vymezil rozsáhlé plochy lesní). Konkrétní 
opatření pro zajištění rekultivace území po těžbě surovin a řešení způsobu dalšího využívání 
území ÚP Blansko nenavrhuje, těžba stále probíhá a rozšiřuje se (ÚP Blansko navrhuje další 
těžební prostor ve Starém Blansku). V rámci změny týkající se uvedení ÚP Blansko do 
souladu se ZUR JMK byl částečně změněn  rozsah navržených prvků ÚSES (podstatně 
zvětšeno bylo nadregionální biocentrum) a mění průběh lokálního systému, aby eliminovala 
střet s jiným záměrem v území (koridor TEE19). 
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Prvky kulturního dědictví kraje, které se týkají správního území Blanska, jsou v ÚP Blansko 
zohledněny. Dosavadně platný územní plán nadále vytváří územní podmínky pro zachování 
výjimečných hodnot památkového fondu kraje, území s archeologickými nálezy a území 
významných urbanistických hodnot, stejně jako územní podmínky k využití kulturních hodnot 
pro udržitelné formy cestovního ruchu. Dotčené hodnoty jsou zobrazeny v koordinačním 
výkresu, plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny adekvátně k možnému 
využívání těchto hodnot a jsou stanoveny prostorové podmínky zejména s ohledem 
na ochranu těchto hodnot (hodnotných prostorových dominant apod.).  

Významné prvky civilizačního dědictví kraje, které se týkají správního území Blanska, jsou 
rovněž v ÚP Blansko zohledněny. Pro veřejnou infrastrukturu jsou vymezeny stabilizované i 
návrhové plochy tak, aby bylo možno ji rozvíjet a jsou stanoveny i plochy územních rezerv, 
aby její rozvoj nebyl znemožněn. Dosavadně platný územní plán nadále vytváří územní 
podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. Byl vymezen návrhový koridor pro 
nadzemní vedení elektrické energie a územní rezervu pro prověření potřeb a plošných nároků 
celostátní železniční tratě, čímž přispívá ke zlepšení obslužnosti území veřejnou 
infrastrukturou.  

3.2.6 Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich 

zachování nebo dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje (F) 

Správní území města Blansko je dle ZÚR JMK zařazeno zčásti do krajinného typu č. 23 
Jedovnický (Lažánky u Blanska), zčásti do krajinného typu č. 24 Bílovicko-ostrovský (jižní část 
- Blansko, Klepačov, Lažánky u Blanska, Těchov, Olešná u Blanska) č.26 Sloupsko-kořenecký 
(východní část), zčásti do krajinného typu č.27 Hořicko-soběšický (západní část) a zčásti od 
krajinného typu č.29 Boskovicko-blanenský (střední část). 

Koncepce uspořádání krajiny se v zásadě nemění, rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným 
způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení 
prostupnosti krajiny a vytvoření podmínek pro její přiměřené rekreační využití je v zásadě 
v souladu s podmínkami požadovanými ve vymezení krajinných typů, a územní plán naplňuje 
stanovené úkoly pro územní plánování. 

3.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, 

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (G) 

Ve správním území města je dle ZÚR JMK navržena pouze veřejně prospěšná stavba: 

Koridor TEE19 TS 110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 
110 kV. 

V ÚP je tento koridor vymezen jako veřejně prospěšná stavba VT03 - koridory technické 
infrastruktury včetně objektů na síti technické infrastruktury pro vzdušné vedení VVN 110 kV 
a pro umístění elektrických stanic. 

3.2.8 Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v 

územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a 

rozvoje sídelní struktury (H) 

V ÚP jsou vymezeny níže uvedené plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci. 

 Koridor TEE19 TS 110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na 
síť 110 kV. 
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 Územní rezerva pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 trať č.260 Brno – Letovice 
– hranice kraje o šířce 200 m mimo zastavěná území a zastavitelné plochy a v zastavěném 
území o šířce minimálně 120 m. 

 Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 
krajiny: 

- NRBC 2012 Suchý a Pustý žleb 

- RBC JM14 Dolní Lhota 

- RBC JM16 Harbechy 

- RBC 235 Hořický hřbet 

- RBC 363 Jelení skok 

- RBC JM15 Pokojná 

- K 129MH nadregionální biokoridor 

- K 130MB nadregionální biokoridor 

- RK 1416A regionální biokoridor 

- RK JM028 regionální biokoridor 

- RK JM029 regionální biokoridor 

- RK 1467 regionální biokoridor 

V ÚP jsou tyto koridory upřesněny a koordinovány s ostatními funkcemi v území. 

Prvky ÚSES byly upraveny v návaznosti na vedení koridoru technické infrastruktury pro vedení 
VVN.  Z hlediska potřeby vymezení návrhových ploch pro ÚSES předmětná změna nic 
nemění, nové plochy přírodní pro založení ÚSES nebyly vymezeny, proto se nemění ani 
požadavky na vymezení veřejně prospěšných opatření v souvislosti se změnami umístění 
některých prvků ÚSES. Z hlediska ZÚR JMK je podstatné zvětšení nadregionálního biocentra 
Suchý a Pustý Žleb a zvětšení regionálního biocentra Pokojná. 

Nově byl vymezen VT03 koridor technické infrastruktury včetně objektů na síti technické 
infrastruktury. Návaznost na tento vymezený koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby 
je třeba zajistit v ÚPD Olomučany a Rudice. 

Správního území Blansko se dále týkají cyklokoridory nadmístního významu EuroVelo 9, 
Jantarová stezka, „Svitavská“ a krajská síť cyklotras. ÚP Blansko tuto síť zohledňuje. 

ÚP Blansko cyklistické koridory zohledňuje a jejich průběh nijak neomezuje, navíc vytváří 
podmínky pro realizaci cyklostezek. Obecné požadavky ZÚR JMK na vymezování 
cyklokoridorů je nutné respektovat zejména ve vztahu k vymezování nových tras. Dosavadně 
platný územní plán Blansko přebral do svého řešení připravený projekt cyklotrasy v úseku mezi 
Novým Hradem a Blanskem (cyklotrasa EuroVelo 9), který tuto cyklotrasu řešil jako 
samostatnou cyklostezku v souběhu se silnicí II/379. Tento návrh je třeba respektovat v ÚPD 
Olomučany, na jejichž hranici je cyklostezka plánována, a kterýžto návrh zde chybí. 
Dosavadně platný územní plán navrhl cyklotrasu do Dolní Lhoty s napojením na cyklotrasu 
vedenou podél silnice II/374 na Rájec. Tento návrh je třeba respektovat v ÚPD Spešov 
a v ÚPD Ráječko, na jejichž hranicích je cyklostezka plánována. V územně plánovacích 
dokumentacích ostatních obcí, na které navazuje síť krajských cyklotras (tj. Černá Hora, 
Šebrov – Kateřina, Vavřinec, Vilémovice, Jedovnice) je třeba sledovat pouze soulad se ZÚR 
JMK, ÚP Blansko přebírá tyto cyklotrasy na hranicích obcí tak, jak jsou vymezeny v ZÚR JMK. 

Ve správním území města je vymezena územní rezerva pro konvenční celostátní železniční 
trať RDZ07 trať č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová). ÚP tuto rezervu 
upřesnil. Návaznost na tento vymezený koridor je třeba zajistit v ÚPD Olomučany a Ráječko.  
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Záměry nadmístního významu vyplývající ze ZUR JMK mají dopad na území některých 
sousedních obcí vymezením a zpřesněním ploch a koridorů nadmístního významu, jak jsou 
popsány výše. Tyto plochy a koridory jsou koordinovány vzájemně a také s prvky, obsaženými 
v ÚPD sousedních obcí, které již byly, nebo jsou v současnosti uváděny do souladu se ZÚR 
JMK (Ráječko, Olomučany) Pro zajištění koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
vyplývá požadavek, aby koordinace v ostatních ÚPD dotčených sousedních obcí byla 
zajištěna či upřesněna při jejich uvádění do souladu se ZÚR JMK, respektive při pořizování 
nových ÚPD (Spešov, Rudice). 

S ohledem na upravený průběh lokálního ÚSES je třeba zajistit koordinaci v ÚPD obcí 
Olomučany a Rudice. 

4. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH PODLE § 55 ODST 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Do 2. Zprávy byly uplatněny podněty a návrh na pořízení změn ÚP Blansko, jejichž popis je 
zařazen do kapitoly 5 této Zprávy a přímé pokyny do kapitoly 5.4.1 této Zprávy.  

V ÚP Blansko byly vymezeny zastavitelné plochy, u kterých je sledováno a hodnoceno využití, 
pro bydlení v bytových domech, plochy pro bydlení v rodinných domech městského a 
příměstského typu, plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu, plochy 
rekreace, plochy občanského vybavení - zařízení tělovýchovná a sportovní, plochy smíšené 
obytné, plochy smíšené komerční, plochy veřejných prostranství, plochy výroby a skladování 
– lehký průmysl, drobná a řemeslná výroba, plochy zemědělské výroby, plochy technické 
infrastruktury a plochy dopravy. 

V případech dílčích předmětů změn n-01, n-02, n-03, n-04, n-05, n-07, n-13, n-18, n-21 a n-
22 jde o vymezení nových nebo rozšíření zastavitelných ploch bydlení nebo rekreace 
v plochách ZPF (u předmětu n-21 navrhovatel nechává vyhodnotit projektanta, zda je 
z hlediska místních podmínek vhodnější rekreace nebo občanská vybavenost. Změny využití 
ploch z jiné funkce na bydlení mimo plochy ZPF řeší dílčí předměty p-03, p-06, n-08, n-14, n-
16 a n-20. V případě dílčích předmětů n-09, n-15 a n-23 se jedná o změnu využití na jinou 
funkci mimo plochy ZPF nebo úpravu podmínek intenzity využití bez změny rozsahu ploch. 
Pouze dílčí úpravy obsluhy a organizace ploch řeší dílčí předměty p-01, p-02, p-04, p-05, p-
07, p-08, n-11 a n-19, kde se jedná o změny bez zásadního dotčení ploch ZPF (v případě 
podnětu P-08 však s dotčením ploch PUPFL). Více v návazné podkapitole 4.2 s konkrétním 
odůvodněním, ve vztahu ke kapitole 5.3.1 této zprávy s konkrétními pokyny projektantovi. 

4.1 Srovnávací rekapitulace podkladů předchozí Zprávy z roku 2015 

Přehled využití zastavitelných ploch byl v 1. Zprávě o uplatňování ÚP Blansko z roku 2015 
zpracován ve třech přílohách formou tabulek. Údaje byly zjišťovány vlastním průzkumem 
Pořizovatele ÚP Blansko a konzultací s oddělením stavebního řádu MěÚ Blansko k datu 
04.06.2015. Tabulky byly zpracovány samostatně pro jádrové Blansko a samostatně pro 
jednotlivá katastrální území Horní Lhota u Blanska, Dolní Lhota, Těchov, Lažánky u Blanska, 
Klepačov, Olešná u Blanska a Hořice. Tabulka v Příloze č. 3 obsahovala souhrn všech 
zjištěných údajů. 

Jednalo se o přílohy s údaji k právnímu stavu po vydání změn v roce 2014: 

Příloha č. 1 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – Blansko, 

Příloha č. 2 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – katastrální území částí města, 

Příloha č. 3 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – souhrn, 

Příloha č. 4 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – plochy bydlení BI a BV 
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s tím, že samostatně zpracovaná a projednaná změna B2013-Z1 zohlednila některé původně 
neprojednané části řešení ÚP Blansko z roku 2011. 

Údaje jsou trvale dostupné na odkazu https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-
urad/uzemni-plan/581283 v části označené: Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2011 – 
12/2015). 

Tehdy zpracované přílohy systémově a obsahově vycházely z tabulek zastavitelných ploch 
uvedených ve výrokové části ÚP Blansko. Ze souhrnné tabulky Přílohy č. 3 vyplynulo, že 
nejvíce se naplňovaly plochy občanského vybavení 44% (v Blansku 88%), plochy průmyslu 
24,7% (Blansko 37%) a plochy dopravy 22,4% (v Blansku 18%). Nejméně byly, od doby vydání 
ÚP Blansko v závěru roku 2011 do hodnocení v polovině roku 2015 (tj. cca 4 roky), naplňovány 
vymezené plochy rekreace 3,9% (v Blansku 0%), plochy veřejných prostranství 7,9% (v 
Blansku 7%) a plochy bydlení 16,1% (v Blansku 6%). Podíly využití ploch byly následně 
přechodně mírně sníženy vymezením zastavitelných ploch v katastrálním území Těchov, části 
města Blansko – Češkovice (B2015-A1b) a v části města Blansko – Hořice (opakovaně 
předložený předmět B2013-Z1a), kde došlo k odůvodněnému vymezení malého rozsahu 
nových zastavitelných ploch v orné půdě při hranicích zastavěného území. 

4.2 Aktuální podklady hodnocení využití ploch z roku 2019 

Předmětem pořízení v režimu zohledněných podnětů a návrhů na pořízení změny ÚP Blansko 
(viz kapitola 5.1 a 5.2 této Zprávy) změny vymezení zastavitelných ploch bydlení, výroby, 
rekreace, občanského vybavení a smíšených ploch obytných, pro které byla - v rámci nového 
prověření provedeného pro 2. Zprávu v srpnu 2019, vyhodnocena využití rozhodných 
zastavitelných ploch s těmito závěry, zařazenými do souhrnné tabulky Přílohy č. 3, ze které 
vyplynulo, že nejvíce se naplňovaly plochy občanského vybavení 47% (v Blansku 88%), plochy 
dopravy 44% (Lažánky 100% - dokončeny úpravy průjezdného úseku silnice II/379) a plochy 
výroby (průmysl) 40% (Blansko 47%). Plochy smíšené jsou naplněny z 25% (Blansko 41%) a 
plochy bydlení 21% (Horní Lhota 23%, Těchov 44%). Nejméně byly naplňovány vymezené 
plochy technické infrastruktury (0%), veřejných prostranství (9%) a rekreace rekreace (13%, 
z toho Horní Lhota 26% (menší výchozí rozsah ploch) a Těchov 14%. Podíly využití ploch 
bydlení byly v mezidobí přechodně sníženy změnou ÚP Blansko B2015-Z2, konkrétně 
vymezením nových zastavitelných ploch v katastrálním území Těchov, části města Blansko – 
Češkovice (B2015-A1b) a v části města Blansko – Hořice (opakovaně předložený předmět 
B2013-Z1a), kde došlo k odůvodněnému vymezení nových zastavitelných ploch. V území části 
města Blansko – Těchov došlo v předchozím období pouze k úpravě obsluhy dříve 
vymezených zastavitelných ploch bydlení. Návrhy na rozšíření zastavitelných ploch 
projednány nebyly - z důvodu nižšího stupně využití dříve vymezených ploch. U tehdy 
projednávaných dílčích předmětů B2015-Z2d-1 a B2015-Z2d-2 bylo uvedeno (hodnocení 
Pořizovatele ÚP Blansko), že se předpokládá jejich zařazení do další aktualizace ÚP Blansko, 
kdy by již měla být naplněna prakticky celá zastavitelná plocha Z6 (tento předpoklad byl 
potvrzen) a předpokládalo se i částečné využití ploch Z3 a Z28 a využití ploch Z23 (to se 
nepotvrdilo vlivem pasivity stavebníků). 

Při zpracování aktualizace tabulek hodnocení Pořizovatele ÚP Blansko byla zjištěna dříve 
nezachycená duplicita vymezení jižního segmentu plochy Z11 v katastrálním území Horní 
Lhota u Blanska a severní části plochy Z28 v katastrálním území Blansko. Dvojí započtení 
části plochy Z28 bude odstraněno - opraveno. 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 4, velkou část předmětů prověření, vzešlých z podnětů města 
Blansko a návrhů jiných subjektů, tvoří návrhy vymezení nových zastavitelných ploch nebo 
změn vymezení a změn funkce ploch. Podstatná je i množina předmětů, které mají zlepšit 
obsluhu území, bez podstatných nároků na ZPF. 

V rámci změny ÚP Blansko B2019-Z3 mají být prověřovány: 

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581283
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581283
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1. plochy změn části podmínek intenzity využití zastavitelné plochy původně vymezené 
plochy bydlení hromadného v dílčím předmětu n-23 (změna omezení podlažnosti), 
 

2. plochy změn dopravních a ostatních provozních vazeb ve vymezení zastavěného 
území a bez dopadů na plochy ZPF nebo bez zásadních dopadů na ZPF, v dílčích 
předmětech p-01, p-02, p-04, p-05, p-07, p-08, n-11 a n-19 (problematika VPS), 
 

3. plochy změn v bydlení bez dopadů na plochy ZPF v dílčích předmětech p-03, p-06, n-
06, n-08, n-14, n-15, n-16, n-20, 
 

4. plochy ostatních změn vymezení zastavitelných ploch mimo plochy ZPF v dílčích 
předmětech n-09, n-15, 
 

5. plochy změn v bydlení a individuální rekreace v plochách ZPF v dílčích předmětech n-
01, n-02, n-03, n-04, n-05, n-07, n-13, n-21 a n-22. 

K jednotlivým předmětům podrobněji v kapitole 5 této Zprávy. 

Potřebnost změny uvedené pod bodem 1 vyvstala v souvislosti s příchodem developera, který 
má jinou představu o struktuře záměru, než předpokládal projektant územní studie a jinou 
představu o výškové úrovni zástavby, než předpokládal projektant ÚP Blansko (4 NP + UP). 
Na části území, ve vazbě na výškovou budovu DPS Pod Javory (7.NP a střešní nástavba), by 
chtěl vyšší podlažnost. Rada města Blansko revizi územně plánovacího podkladu připustila, 
pořízení změny ÚP Blansko bylo Zastupitelstvem města Blansko schváleno v březnu 2019. 
V mezidobí se objevil další investor, který by chtěl využít část zastavitelné plochy v souladu 
s rámcovým návrhem územní studie a v souladu s platnými podmínkami ÚP Blansko 
(podlažnost). Rozhodnutí o výběru investora zatím přijato nebylo. Na začátku září 2019 byla 
zveřejněna kontaktní výzva potenciálním developerům lokality ve snaze o zjištění zájmu pro 
zvýšení transparentnosti (rozšíření) jejich výběru.  

Potřebnost změn uvedených pod bodem 2 lze shrnout pod požadavky obsluhy území. 
V platném ÚP Blansko jsou vymezeny některé plochy pro realizaci staveb a opatření v režimu 
VPS způsobem, který město Blansko (předměty skupiny p - podněty) zpochybňuje a hodlá 
znovu prověřit a mají být též doplněny plochy VPS nové. V podobném duchu byly uplatněny i 
návrhy fyzických osob. V případě dodatečně zařazeného podnětu p-08 (viz konkrétní 
projektové řešení zadané samostatně odborem INV MěÚ Blansko) má být proveden zásah 
veřejné dopravní infrastruktury do lesních pozemků. 

Potřebnost změn uvedených pod bodem 3 se týká jednotlivostí v detailu parcely nebo 
izolovaného záměru. V předmětu p-03 v katastrálním území Blansko se jedná o záměr využít 
spáleniště po dřevostavbě užívané pro sport pro hromadné bydlení, protože původní využití 
již nemá v tomto místě z pohledu města Blansko opodstatnění. Projekt menší obytné stavby 
je vnímán jako příležitost, o bydlení v jádrové části města je zájem. Návrhu menšího bytového 
domu by bylo možno označit za efektivní využití ploch zastavěného území. V předmětu p-06 
v katastrálním území Blansko se jedná o podobný návrh intenzivnějšího ploch zastavěného 
území, u kterých byl identifikován potenciál pro realizaci obytné stavby. V předmětu n-06 je 
pro bydlení uvažováno využití části plochy utlumovaného dobývacího prostoru v katastrálním 
území Dolní Lhota. Záměr má předběžný souhlas provozovatele, ale není zřejmé, jak se 
k návrhu postaví dotčených orgán na úseku ochrany nerostných surovin. V předmětu n-08 
v katastrálním území Blansko se jedná o záměr zvýšení intenzity využití zastavěného území 
v plochách navazujících na zrušené nádraží u ploch výroby při ulici Pražská. Navrhovatel 
hodlá řešení prověřit územní studií. V předmětu n-14 v katastrálním území Blansko došlo ke 
změně záměru projednaného ve změně B2015-Z2, kde se hledalo nové využití zrušených 
ploch výroby pod obytným souborem plánovaným v Regulačním plánu Blansko – Luhy. 
V předmětu n-15 v katastrálním území Blansko se jedná o souběžné prověření s předmětem 
n-08. V předmětu n-16 v katastrálním území Blansko došlo ke změně záměru projednaného 
ve změně B2015-Z2. Nově má být prověřena změna zastavitelných ploch výroby a smíšených 
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ploch obytných na plochy bydlení a smíšené plochy obytné. Navrhovatel uvádí, že využití pro 
výrobu není k velké svažitosti vhodné a zainvestování ploch si vynucuje vyšší intenzitu využití. 
V projednání budou prověřeny vlivy hluku z dopravy i dopravní dostupnost lokality. V předmětu 
n-20 v katastrálním území Blansko dochází ke změně využití plochy staveb s charakterem 
občanského vybavení na bydlení. Útlum původní činnosti je z vůle vlastníka. Nejedná se o 
nezbytnou základní vybavenost. 

Potřebnost změn uvedených pod bodem 4 se týká rovněž jednotlivostí mimo dotčení ploch 
ZPF. V předmětu n-09 se jedná o změnu využití části utlumeného zemědělského areálu 
v katastrálním území Dolní Lhota, zařazeného v ÚP Blansko do stabilizovaných ploch 
zastavěného území, v souvislosti s novým podnikatelským záměrem. V předmětu n-15 
v katastrálním území Blansko se jedná o záměr zvýšení intenzity využití zastavěného území 
v plochách navazujících na zrušené nádraží u ploch výroby při ulici Pražská. Navrhovatel zde 
vyhodnocoval cílové řešení, zda bude plocha prověřena územní studií společně s předmětem 
n-08 pro bydlení nebo samostatně pro výrobu. Nakonec se přiklonil k původnímu řešení, 
zahrnout plochu n-08 do ploch bydlení (uvažuje se bydlení v menších bytech pro seniory). 

Potřebnost změn uvedených pod bodem 5 spadá pod hodnocení dopadů na ZPF. V předmětu 
n-01 se jedná o záměr zvýšení intenzity využití části oplocené zahrady v zastavěném území v 
katastrálním území Blansko pro individuální záměr bydlení. Plocha je zatížena pásmy sítí 
veřejné technické infrastruktury a skutečně využitelný rozsah bude zřejmě odpovídat pouze 
velikosti běžného stavebního pozemku rodinného domu. V plochách jádrového území města 
je minimum ploch pro individuální bydlení. V předmětu n-02 se jedná o záměr rozšíření největší 
části skupiny zastavitelných ploch Z4 v katastrálním území Horní Lhota u Blanska (bydlení 
individuální - městské a příměstské – východ 18197 m2, využito 18% pro jeden rodinný dům 
a veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu hlavní části území, kde jsou projednávány dva 
záměry rodinných domů) s vybudovanou infrastrukturou, o část navazujících pozemků 
zařazených do ploch změn K6 (zeleň soukromá a vyhrazená 9410 m2), s cílem jejich 
intenzivnějšího využití. K posunu hranice zastavitelných ploch má dojít - v návaznosti na 
vybudovanou infrastrukturu, jihovýchodním směrem o cca 22m v rozsahu do 2000 m2. Využití 
zastavitelných ploch bydlení je v části města Blansko – Horní Lhota cca 23%. V daném případě 
jsou dotčeny plochy ZPF v třídě ochrany V - BPEJ 3.32.24. Využití navazujících zemědělských 
ploch ani přechodových ploch zahrad nebude omezeno. V předmětu n-03 se jedná o záměr 
vymezení zcela nových zastavitelných ploch individuálního bydlení v katastrálním území 
Těchov, kde bylo spoluvlastníky pozemků dohodnuto rozšíření zastavitelných ploch a 
vybudování nezbytné infrastruktury. Součástí společně uplatněného návrhu bylo schéma 
zástavby a základní ekonomický rozbor záměru. Návrh v lokalitě mezi zastavěným územím a 
zemědělským areálem je projednáván opakovaně, v této podobě poprvé. Ve změně ÚP 
Blansko B2015-Z2 projektant záměr nezohlednil, protože byla stále nevyužita podstatná část 
západněji vymezené zastavitelné plochy Z6. její dopravně dostupná část je však již prakticky 
naplněna (není využit pouze díl Z6a a jednotlivé pozemky v dílech Z6d a Z6e), proto je 
nezbytné zahájit přípravu další zastavitelné plochy, protože o pozemky v této části města je 
zájem. Dochází k pravidelnému naplnění ploch. Zastavitelné plochy v lokalitách Z28 a Z23 
zatím naplněny nejsou, vlivem chybějících dohod mezi vlastníky, podobný problém je v lokalitě 
Z21, kde bylo nutno živelné využití blokovat podmínkou dohody o parcelaci. Předmětem 
uplatněného návrhu jsou části ploch pozemků o celkové výměře přesahující 3ha pro cca 40 
rodinných domů a rozšíření veřejné a technické infrastruktury po stranách stávající 
komunikace, která má být rovněž upravena. V dodaném schéma byl představen návrh řešení 
s průměrnou velikostí jednotlivých pozemků do 650 m2, uzavřenou strukturou a přechodem 
zahrad stavebních pozemků do volné krajiny. Využití zastavitelných ploch bydlení je 
v katastrálním území Těchov cca 33%, v samotných částech města Blansko – Těchov a 
Češkovice je vyšší. V daném případě jsou srovnatelně dotčeny plochy ZPF v třídě ochrany IV 
- BPEJ 5.32.11 a V – BPEJ 5.32.14. 24. Z návrhu řešení vyplývá, že využití navazujících 
zemědělských ploch nebude omezeno. V předmětu n-04 se jedná pouze o problém rozšíření 
plochy části pozemku parc. č. 509/2 v katastrálním území Těchov ležící mimo zastavěné 
území v rozsahu cca 250m2. Část pozemku parc. č. 509/52 byla v mezidobí oddělena a 
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sloučena s pozemkem v zastavěném území bez rozhodnutí stavebního úřadu a posouzení 
vztahu k ÚP Blansko. Jedná se o marginalitu, pro kterou je však nutno projednat zásah do 
nezastavěného území. V daném případě jsou dotčeny plochy ZPF v třídě ochrany IV - BPEJ 
5.32.04. Využití navazujících zemědělských ploch nebude nijak omezeno. V předmětu n-05 se 
jedná o návrh na vymezení zastavitelných ploch individuálního bydlení v plochách zahrad 
rodinných domů, přiléhajících k místní komunikaci v zastavěném území. Jedná se o pozemky 
parc. č. 374/1 a 377/1 v katastrálním území Horní Lhota u Blanska o souhrnné výměře do 750 
m2. Ostatní plochy (západněji situovaných) zahrad v lokalitě byly v předchozím územním 
plánu zařazeny do ploch přestavby na bydlení, k využití však nedošlo, i když zde byly 
zpracovány zastavovací plány. U vlastníků pozemků totiž převažovala vůle ponechat zahrady 
stávajícímu využití u původních rodinných domů. V daném případě jsou dotčeny plochy ZPF 
v třídě ochrany IV - BPEJ 5.32.24. Předpokládá se, že projektant změny vyhodnotí optimální 
rozsah zastavitelných ploch a vyhodnotí rovněž nutnost případné rezervy pro přístup do 
uzavíraného území. V předmětu n-07 se rovněž jedná o jednotlivost, v daném případě 
zohlednění současného stavu využití a původních záměrů v rámci majetku za stavbou 
rodinného domu č.p.179 v části města Blansko – Češkovice. Dotčeny jsou plochy ZPF 
zařazené do ploch územních rezerv R2 v katastrálním území Těchov v třídě ochrany V - BPEJ 
5.32.14, v místě nesouvislého průběhu hranice zastavěného území. Předmětem změny je 
plocha o výměře do 1450m2. Využití navazujících zemědělských ploch, zařazených do 
územních rezerv, nebude omezeno. V předmětu n-13 má být zvětšen rozsah zastavitelné 
plochy Z10 v katastrálním území Hořice u Blanska do části plochy územní rezervy R2 
v souvislosti se zahájenou realizací záměru v této ploše. Úprava rozsahu zastavitelné plochy 
byla součástí předmětu změny B2015-Z2, pro kterou byla nejprve dodána studie zástavby 
v rozsahu aktuálně vymezené zastavitelné plochy Z10 a severní části rezervy R2, ale pak byl 
požadavek zúžen. Nyní byl opět rozšířen. Dotčeny jsou plochy ZPF v třídě ochrany V - BPEJ 
5.37.15. Využití navazujících zemědělských ploch nebude omezeno. V předmětu n-21 se má 
prověřit možnost intenzivnějšího využití obtížně přístupných ploch pod severním okrajem 
zastavěného území části města Blansko – Klepačov v rozsahu do 8500m2. Jedná se o svažité 
pozemky s terasami v plochách ZPF v třídě ochrany V – BPEJ 3.40.78, kde navrhovatel 
nestanovil cílové využití, ale hodlá se podřídit názoru projektanta změny. V návaznosti na 
sousední areál pouze naznačuje možnost vymezení plochy občanské vybavenosti nebo 
individuální využití pro rekreaci. V předmětu n-22 se má rovněž prověřit možnost 
intenzivnějšího využití obtížně přístupných ploch stejného navrhovatele, tentokrát však při 
severním okraji zastavěného území části města Blansko – Olešná. Ani zde navrhovatel 
nestanovil zcela konkrétní cílové využití a hodlá se podřídit odbornému názoru projektanta 
změny. Uvažuje využití pro bydlení nebo individuální rekreaci v rozsahu jednotlivého záměru 
v rozsahu cca 1000 m2. Jedná se o hůře přístupné pozemky se vzrostlými porosty v plochách 
ZPF v třídě ochrany III – BPEJ 5.47.10 a V – BPEJ 5.29.54. 

5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU 
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚN 

Do pravidelné aktualizace ÚP Blansko, která má být provedena na základě 2. Zprávy vstupují, 
mimo podklady pro změny vymezení zastavěného území, podněty samosprávy na prověření 
změn řešení ÚP Blansko a konkrétní návrhy na pořízení změn požadované fyzickými a 
právnickými osobami se zájmy v území. 

Oproti praxi 1. Zprávy z roku 2015 došlo ke změně způsobu označení předmětů změn. 
Záměrem je zjednodušení jejich identifikace. Již nebude rozlišováno, ze kterého období návrh 
pochází (některé nepořízené návrhy jsou předkládány k hodnocení opakovaně), ale pouze to, 
zda se jedná o vlastní podnět nebo externí návrh. Celá skupina dílčích změn bude mít 
kořenové označení B2019-Z3 a dílčí předměty budou označeny písmenem „p“ jako podnět 
nebo „n“ jako návrh a dvoucifernými číslicemi ve dvou samostatných řadách pro každou 
skupinu s tím, že pod jedním kódovým názvem může být vedeno i více uplatněných návrhů v 
případě, kdy se bude jednat o návrh změny skupinového typu. 
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V rámci řešení změny B2019-Z3 mají být prověřeny podněty: 

p-01 : Klepačov – vymezení VPS komunikačního napojení nezastav. území pod ul. Polní, 

p-02 : Blansko – prověření VPS propojení ulic Sušilova a Údolní, 

p-03 : Blansko – prověření ploch pro výstavbu bytového domu v ulici Purkyňova, 

p-04 : Obůrka – rozsah veřejných prostranství v lokalitě Pod okny, 

p-05 : splašková kanalizace Olešná, 

p-06 : rozšíření zástavby v ulici Nad Žlíbkem, 

p-07 : Blansko – veřejně prospěšná stavba cyklotrasy v ul. Gellhornova, 

p-08 : Těchov – veřejně prospěšná stavba místní komunikace v zahradách pod školkou  

s tím, že předměty p-07 a p-08 byly doplněny dodatečně, a návrhy externích subjektů: 

n-01 : Staré Blansko - bydlení v zahradách nad ulicí Brněnská, 

n-02 : Horní Lhota – rozšíření ploch bydlení v lokalitě nad Familiemi, 

n-03 : Těchov – nové plochy bydlení v severní části území, 

n-04 : Těchov – zohlednění ploch záměru na východním okraji zastavěného území, 

n-05 : Horní Lhota - rozšíření ploch bydlení v zahradách zast. území lokality na Familiích, 

n-06 : Dolní Lhota - rozšíření ploch bydlení jižně od ZÚ v dobývacím prostoru, 

n-07 : Češkovice - rozšíření zastavitelných ploch v severním okraji zastavěného území, 

n-08 : Blansko – záměr bydlení východně od areálu Metra v ul. Pražská, 

n-09 : Dolní Lhota – změna využití původního areálu ZD ZERA Rájec – Jestřebí, 

n-11 : Blansko – změna rozsahu prověření změn v lokalitě Zborovec, 

n-13 : Hořice – rozvoj bydlení při jihozápadním okraji zastavěného území, 

n-14 : Blansko - rozvoj bydlení pod územím Regulačního plánu Blansko – Luhy, 

n-15 : Blansko - rozvoj bydlení v ul. Pražská, 

n-16 : Staré Blansko – změna využití v terasách nad nádražím ČD, 

n-18 : Staré Blansko – rekreační zahrada pod Hořicemi, 

n-19 : Olešná – úprava návrhu infrastruktury území, 

n-20 : Staré Blansko – změna využití penzionu Hořická 32, 

n-21 : Klepačov – svahy pod zastavěným územím ulice Dlouhá, 

n-22 : Olešná – návrh rozšíření zastavitelných ploch při severním okraji zastavěného území, 

n-23 : Blansko – BD TRIKAYA, Písečná, 

jejichž popis a hodnocení následuje. 

Podněty p-01 až 06, které jsou návrhy změn ÚP Blansko iniciovanými samosprávou, a výše 
uvedené návrhy na pořízení změn externích subjektů byly posouzeny Pořizovatelem ÚP 
Blansko ve smyslu ust. § 46 odst. 2 stavebního zákona a dle odst. 3 stejného ustanovení byly 
postoupeny prostřednictvím Rady města Blansko Zastupitelstvu města Blansko, které pořízení 
schválilo přijetím usnesení č. 30 a 31 na 3. zasedání 12.03.2019 s tím, že o pořízení změny 
dle návrhů n-08 a n-15 bude rozhodnuto až v průběhu projednání Zprávy o uplatňování ÚP 
Blansko. Pořízení změny ÚP Blansko dle návrhů n-10 : Žižlavice – rozšíření ploch bydlení v 
lokalitě rekreace u původního RD Žižlavice 107, n-12 : Žižlavice – návrh zrušení plošného 
omezení rekreační zástavby, n-17 : Blansko – změna koncepce části území areálu ADAST, 
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schváleno nebylo. Podnět města Blansko označený jako p-07 byl uplatněn až v květnu 2019, 
na základě neúspěchu jednání o dotčení exekucí zatížených pozemků záměrem nové 
komunikace pro cyklisty a pěší. Podnět p-08 byl uplatněn v dubnu 2019 na základě neúspěchu 
jednání s vlastníky pozemků dotčených projektovým řešením záměru. 

 

PŘEHLED UPLATNĚNÝCH PODNĚTŮ 

p-01 : Klepačov – vymezení VPS komunikačního napojení nezastavěného území pod ul. Polní 

Město Blansko dalo přípisem MBK 49631/2018, označeným jako stanovisko odboru INV z 
19.12.2018 několik požadavků, mezi kterými je i požadavek na vymezení ploch pro veřejně 
prospěšnou stavbu komunikačního napojení pozemků na jižním okraji zastavěného území 
části města Blansko – Klepačov, pod jihozápadní větví ulice Polní. 

 

Pořizovatel ÚP Blansko ve svém hodnocení dle ust. § 46 odst. 2 stavebního zákona pořízení 
změny doporučil, jako jedinou možnost dosažení cíle stanoveného oprávněným subjektem, 
kterým je město Blansko. Město Blansko, jako orgán územního plánování spoluodpovědný za 
udržitelný rozvoj území, chce zlepšit dostupnost navazujících pozemků a protože vlastníci 
dotčeného pozemku odmítají dohodu, je projednání stavby plánované komunikace v územním 
řízení podmíněno zařazením do VPS a povolení této stavby vyvlastněním části pozemku. O 
využití zkráceného postupu bude rozhodnuto v průběhu projednání Zprávy. 

p-02 : Blansko – prověření VPS propojení ulic Sušilova a Údolní 

Stejným přípisem dalo město Blansko podnět k prověření důvodů pro opatření (návrh 
dopravního propojení v režimu veřejně prospěšné stavby – dále jen „VPS“) mezi ulicemi 
Sušilova a Údolní. 
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Pořizovatel ÚP Blansko pořízení změny doporučil s tím, že dojde k opětovnému prověření a 
revizi řešení, nebo k jeho potvrzení a precizaci původního odůvodnění ÚP Blansko. O využití 
zkráceného postupu bude rozhodnuto v průběhu projednání Zprávy. 

p-03 : Blansko – prověření ploch pro výstavbu bytového domu v ulici Purkyňova 

Samostatně byl, elektronickou zprávou garanta z 24.01.2019, potvrzen záměr využít plochu 
po odstraněné stavbě na  pozemku parc. č. 1846 v katastrálním  území  Blansko,  pro  výstavbu  
objektu s nájemními byty střední nebo vyšší kvality, vyžadující změnu funkčního typu z RH na 
BH v ploše při ulici Purkyňova. 

 

Pořizovatel ÚP Blansko pořízení změny doporučil, jako cestu k prověření optimálního využití 
zastavěného území (jeden z hlavních úkolů územního plánování). Pokud bude výsledný návrh 
řešení bez variant, bude možno využít zkrácený postup pořizování. 

p-04 : Obůrka – rozsah veřejných prostranství v lokalitě Pod okny 

Bezprostředně po vydání změny B2015-Z2, a opět v závěru roku 2018, byl opakovaně 
rozporován rozsah vymezení ploch veřejných prostranství v privátních pozemcích východně 
od centrální části města Blansko – Obůrka. Tehdy se jednalo o předmět B2015-A1f. Výhrada 
byla opakovaně uplatněna i odborem INV, nicméně oficiální podnět ani návrh na pořízení 
změny podán nebyl. 

 

Do seznamu podnětů k prověření proto tuto věc zařadil – po dohodě s určeným zastupitelem, 
přímo Pořizovatel ÚP Blansko s tím, že dojde k opětovnému prověření a revizi řešení, nebo 
k jeho potvrzení a precizaci původního odůvodnění ÚP Blansko. O využití zkráceného postupu 
bude rozhodnuto v průběhu projednání Zprávy. 
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p-05 : splašková kanalizace Olešná 

Po projednání návrhu materiálu v Komisi INV byl konzultací odboru INV - a s názorem garanta 
odboru SÚ, specifikován dodatečný podnět města Blansko, týkající se změny odkanalizování 
části města Blansko – Olešná. Změny tras a celkového řešení (místo samostatné ČOV 
napojení na městskou ČOV) je vhodné přidat do požadavků města na změnu ÚP Blansko kvůli 
režimu VPS. 

 

Pořizovatel ÚP Blansko pořízení změny doporučil, jako cestu k prověření optimálního způsobu 
řešení zcela zásadní infrastruktury rozsáhlého zastavěného území. O využití zkráceného 
postupu bude rozhodnuto v průběhu projednání Zprávy. 

p-06 : rozšíření zástavby v ulici Nad Žlíbkem 

Dne 04.02.2019 obdržel Pořizovatel ústní informaci, že došlo k uplatnění návrhu smlouvy pro 
dříve připravovanou směnu pozemků, jejíž součástí je plocha pozemku veřejných prostranství 
ve vymezení zastavěného území při jižní straně ulice Nad Žlíbkem, parc. č. 674/10 v 
katastrálním území Blansko, pro níž nemá město Blansko využití. Nabyvatel zde uvažuje 
výstavbu garáží nebo stavbu pro individuální bydlení s tím, že svůj záměr upřesní v rámci 
finalizace Zprávy, před zahájením jejího projednání. 

 

Rozhodnutí města Blansko o směně pozemku svědčí o vůli zvýšit intenzitu využití plochy, proto 
Pořizovatel ÚP Blansko doporučil pořízení změny, kterým dojde k prověření možností využití 
pozemku. Pokud bude výsledný návrh řešení bez variant, bude možno využít zkrácený postup 
pořizování. 

p-07 : Blansko – veřejně prospěšná stavba cyklotrasy v ul. Gellhornova 

Dne 15.05.2019 obdržel Pořizovatel žádost města Blansko o zařazení stavby Cyklistické a 
pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko – Skalní mlýn, rozsahu od předprostoru 
budovy ředitelství ČKD Blansko Strojírny a.s. po budovu slévárny Ernst Leopold s.r.o., jako 
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veřejně prospěšné stavby. V žádosti, u které jsou segmenty situačních výkresů, je uvedeno, 
že insolvenční správce ČKD Blansko Strojírny a.s. odmítá jednat o dotčení pozemků záměrem 
a nabídl možnost zakoupit strojírny jako celek, což je pro město Blansko neakceptovatelný 
požadavek. Proto odbor INV uplatnil žádost o řešení, jehož výsledek by umožnil projednání 
záměru v územním řízení bez předběžného souhlasu vlastníka pozemku a následně i 
vyvlastnění částí pozemků. Pořizovatel ÚP Blansko konstatuje, že v aktuálně platné ÚPD je 
cyklotrasa nadřazené sítě zařazena jako stav v rámci krajské silnice. Pro stavbu plánovaného 
umístění a rozsahu plochy VPS proto vymezena nebyla. 

 

Navržené řešení, které má být ve změně ÚP Blansko zohledněno, je v řadě úseků velmi 
problémové nevyhovujícím šířkovým uspořádáním a narušením souvislosti pohybu častými 
kolmými přechody (křížením) s železniční vlečkou a silnicí. Na straně Pořizovatele ÚP Blansko 
se předpokládá, že průběh trasy veřejně prospěšné stavby by měl být optimalizován. 
Projektantovi změny ÚP Blansko budou podklady záměru předány k vyhodnocení. 

p-08 : Těchov – veřejně prospěšná stavba místní komunikace v zahradách pod školkou 

Dne 15.04.2019 obdržel Pořizovatel žádost města Blansko o zohlednění záměru úprav 
současné nekapacitní částečně zpevněné komunikace jejímž majetkovým základem je 
pozemek parc. č. 809/1 v katastrálním území Těchov v majetku Lesy ČR s. p., zpřístupňující 
zastavitelné plochy bydlení a pozemky již realizovaných rodinných domů v plochách 
původních zahrad. V plochách je naznačena úprava současného technického řešení 
rozšířením východním směrem a v tomto duchu byly Pořizovatelem ÚP Blansko usměrňovány 
i záměry na přítomných pozemcích, včetně vymezení ploch veřejných prostranství.  

 

V UP Blansko původně navržené zaokruhování komunikace do západněji situované lokality 
s veřejnou infrastrukturou, prostřednictvím ploch pozemků parc. č. 806/12 a 806/2, oba 
v katastrálním území Těchov, souhlasem města Blansko s vymezením stavebních pozemků 
zde realizovaných rodinných domů zaniklo. V podkladech je uvedeno, že s návrhem 
prodloužení dopravní stavby dle dodaného technického řešení do lesního pozemku parc. č. 
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683/1 jeho majetkový správce nevyslovil souhlas. Proto odbor INV uplatnil žádost o řešení, 
jehož výsledek by umožnil projednání záměru v územním řízení bez předběžného souhlasu 
vlastníka pozemku a následně i vyvlastnění částí pozemků. S dotčením pozemku nesouhlasí 
ani vlastník pozemku parc. č. 809/2. V aktuálně platném ÚP Blansko je vymezena pouze 
plocha VPS pro technickou infrastrukturu. Plocha pro úpravy dopravní infrastruktury zde 
vymezena není. Plocha úpravy komunikace je naznačena pouze v grafické části návrhu 
řešení, výkresu dopravy a v koordinačním výkresu. Pořizovatel ÚP Blansko konstatuje, že 
projednání může být, vzhledem k předchozí nedůslednosti města při prosazování veřejných 
zájmů dle ust. § 18 a 19 stavebního zákona obtížné, ale za současných podmínek je zřejmě 
jedinou cestou k požadovanému výsledku. 

 

PŘEHLED UPLATNĚNÝCH NÁVRHŮ 

n-01 : Staré Blansko - bydlení v zahradách nad ulicí Brněnská 

Návrh byl ve výzvě navrhovateli označen jako předmět B2019-Z3a. 

 

Návrh má doporučení Pořizovatele. V rámci první aktualizace ÚP Blansko se jednalo o pozdě 
uplatněný (MBK 20316/2016 z 18.05.2016) návrh vymezení zastavitelné plochy bydlení, který 
byl podán jako dodatek k předmětu B2015-A1i, ale nemohl být nezohledněn kvůli fázi 
projednání a možnému negativnímu vlivu na projednání změny v místě plánovaného 
přemostění Fügnerova. Lze prověřit v novém projednání. Má se jednat o dílčí změnu využití 
pozemku zahrady v nezastavěném území funkčního typu ZS na zastavitelnou plochu bydlení 
funkčního typu BI. Potvrzení zájmu MBK 158/2019 bylo podáno 27.12.2018. Invariantní změnu 
zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při projednání Zprávy. 
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n-02 : Horní Lhota – rozšíření ploch bydlení v lokalitě nad Familiemi 

Návrh rozšíření ploch bydlení v lokalitě nad Familiemi“ byl ve výzvě navrhovateli označen jako 
předmět B2019-Z3b. Návrh má doporučení Pořizovatele, ale může být opatřen nesouhlasem 
orgánu ochrany ZPF. 

 

V rámci první aktualizace ÚP Blansko se jednalo o pozdě uplatněný (MBK 1992/2017 z 
13.01.2016) návrh investorů na změnu vymezení zastavitelné plochy bydlení, který ležel mimo 
území řešené změnou B2015-Z2. Záměr lze prověřit v novém projednání. Má se jednat o 
posunutí hranice zastavitelné plochy jihovýchodním směrem o cca 22m, konkrétně změnu 
využití části navržené plochy funkčního typu ZS na zastavitelnou plochu bydlení funkčního 
typu BI. Potvrzení zájmu MBK 29276/2018 bylo podáno 31.07.2018, v listopadu 2018 byl 
dodán snímek z katastru nemovitostí, dokladující vložení realizovaného záměru veřejné 
dopravní a technické infrastruktury území. Invariantní změnu zřejmě lze pořizovat i zkráceným 
postupem, což ale musí být potvrzeno při projednání Zprávy. 
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n-03 : Těchov – nové plochy bydlení v severní části území 

Návrh byl dodán na základě výzvy pořizovatele k potvrzení a doplnění podkladů neúspěšně 
projednaného návrhu na pořízení změny ÚP Blansko B2015-Z2d-1 a ke kterému pořizovatel 
obdržel 16.02.2016 elektronické sdělení. Návrh má doporučení Pořizovatele vzhledem k míře 
využití ostatních zastavitelných ploch. Rozhodný bude postoj orgánů ochrany ZPF, které by 
mohly záměr odsouhlasit vzhledem k nízké kvalitě dotčené orné půdy, návaznosti na 
zastavěné území, realizovatelnosti rozvoje veřejné infrastruktury a zejména prakticky 
dokončené zástavbě lokality Z6 na západním okraji Těchova. V rámci první aktualizace ÚP 
Blansko se jednalo o projektantem odmítnutý návrh řešení, vzhledem k míře využití ostatních 
zastavitelných ploch a stavu podmiňující infrastruktury. 

Do podkladů pořizování dodatečně zařazený alternativní návrh cílového funkčního využití 
ploch ZS (zeleň soukromá a vyhrazená) jednoho z vlastníků pozemků nebyl projektantem 
zohledněn kvůli fázi projednání a možnému negativnímu vlivu na budoucí využití území. 
Původní návrh byl rovněž opatřen nesouhlasem orgánu ochrany ZPF a orgánem ochrany 
přírody a krajiny. Toto hodnocení se může změnit, protože podmínky pro jeho akceptaci jsou 
nyní jiné. Pořizovatel ÚP Blansko v předchozí Zprávě o uplatňování ÚP Blansko došel k 
závěru, že doba pro realizaci záměru nastane na začátku třetího aktualizačního cyklu ÚP 
Blansko a tento předpoklad se potvrdil.  

 

Hlavní zastavitelné plochy na průtahu silnice III/37440 v západní části Těchova již budou 
naplněny, a proto lze lokalitu zařadit do projednání - s předpokladem jednodušší situace 
hodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. V konkretizaci skupinového návrhu (MBK 
49367/2018), podaného 18.12.2018 skupinou vlastníků pozemků parc. č. 430/1, 430/24, 
430/61, 432/1 a 509/19, vše v katastrálním území Těchov, vyplývá, že došlo k dohodě o řešení 
kompaktního území, s mnohem lepšími funkčními, prostorovými a ekonomickými předpoklady, 
které pokryje rozvojové potřeby v podobné dimenzi, jako původní velké zastavitelné plochy u 
silnice pod školkou. Kapacita území řešeného dodaným zastavovacím plánem je 40 rodinných 
domů (viz kapitola 5.4.1 s údaji k předmětu změny n-03) s předpokladem nízkých nároků na 
zainvestování. Záměr proto lze doporučit pro prověření. Zda lze primárně invariantní změnu 
pořizovat zkráceným postupem, bude zjištěno v průběhu projednání Zprávy. Nelze zde vyloučit 
uplatnění požadavku na reciproční výměnu nově vymezených zastavitelných ploch za jiné 
(vyřazené) plochy v ostatním území. 

Poznámka: V rámci finalizace Zprávy pro její projednání byl uplatněn dříve nekonzultovaný 
návrh změny ve využití zemědělských pozemků parc. č. 517/23, 517/24 a 517/25, vše 
v katastrálním území Těchov, při jižní straně silnice III/37440 (pozemky byly vytvořeny dělením 
na základě rozhodnutí obecného stavebního úřadu v druhé polovině roku 2017, bez ohledu na 
tehdejší nesouhlas Pořizovatele ÚP Blansko).  

V tomto opožděném návrhu je uveden nepravdivý údaj o dřívějším zahrnutí pozemků do ploch 
pro výstavbu a polemika s vymezováním zastavitelných ploch v jiných částech území (bez 
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bližší specifikace polohy je uváděno ve východní části Těchova na orné půdě v III. třídě 
přednosti v ochraně). K tomu je nutno uvést, že v rámci přípravy nového ÚP Blansko v letech 
2010 až 2011 byl konzultován návrh vymezení zastavitelných ploch severně od silnice 
III/37440, nikoli v lokalitě uplatněného návrhu, a zastavitelná plocha Z23 zde byla navržena 
s cílem zarovnat zastavěné území do formy oboustranné zástavby silnice. Rovněž je nutno 
uvést, že takto představený návrh vymezení zastavitelných ploch je čistou a v jádru 
neohraničenou expanzí do nezastavěného území, zatímco ostatní projednávané návrhy na 
vymezení zastavitelných ploch jsou ve své podstatě o vyplňování mezer v zastavěném území 
a v plochách, kde není intenzivní zemědělské využití perspektivní, plochy jsou menšího 
rozsahu, zatravněné apod. Nesouhlas pořizovatele ÚP Blansko k návrhu dělení pozemku 
parc. č. 517/2 v katastrálním území Těchov byl v srpnu 2017 uplatněn zejména proto, že 
předmětná plocha byla součástí společně zorněných půdních celků ve funkčním typu NZ.1 – 
orná půda, mezi silnicí a lesními pozemky v NPR Vývěry Punkvy. Dle aktualizovaných 
podkladů se jedná o plochy ve III. zóně CHKO Moravský kras. Viz snímek z mapových služeb 
GIS ORP Blansko: 

 

Po konzultaci s určeným zastupitelem byl uplatněný návrh zařazen pouze do komentářů 
k věcně souvisejícímu návrhu n-03 a polohově souvisejícímu návrhu n-04. 

Zohlednění návrhu na vymezení zastavitelných ploch v plochách zemědělských pozemků 
nezastavěného území parc. č. 517/23, 517/24 a 517/25, vše v katastrálním území Těchov (v 
návrhu byl chybně uveden pozemek parc. č. 571/25, který neexistuje), by vedlo k rozšíření 
návrhu zastavitelných ploch minimálně do podoby oboustranné zástavby silnice a 
vygenerovalo problém s využitelností zmenšených zemědělských ploch. Zohledněním tohoto 
předem nekonzultovaného návrhu by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění hodnocení předmětu 
n-03 orgány ochrany ZPF. 
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n-04 : Těchov – zohlednění ploch záměru na východním okraji zastavěného území 

Návrh byl ve výzvě navrhovateli označen jako předmět B2019-Z3c. Návrh má doporučení 
Pořizovatele. V rámci první aktualizace ÚP Blansko se jednalo o opožděný (MBK 43650/2016 
z 07.12.2016) návrh změny vymezení zastavitelné plochy bydlení uplatněný formou dotazu 
realitní kanceláře, následně pozemek přešel do majetku fyzických osob. Pozemek ležel mimo 
území řešené změnou B2015-Z2. 

 

V hodnocení Pořizovatele ÚP Blansko bylo konstatováno, že záměr lze prověřit v novém 
projednání změny ÚP Blansko s tím, že se má jednat o zohlednění provedeného dělení a 
scelování pozemků, kterým dochází k posunutí hranice zastavěného území do nezastavěného 
území. 

Změnu hranice zastavěného území lze řešit výhradně změnou ÚPD. Využití režimu územního 
řízení je nepřípustné na základě ust. § 54 odst. 4 stavebního zákona. Invariantní změnu zřejmě 
lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při projednání Zprávy. 

Poznámka: V návaznosti na poznámku uvedenou k předchozímu dílčímu návrhu změny ÚP 
Blansko B2019-Z3 n-03 je nutno uvést, že zohlednění návrhu na vymezení zastavitelných 
ploch v plochách zemědělských pozemků nezastavěného území parc. č. 517/23, 517/24 a 
517/25, vše v katastrálním území Těchov, by zcela změnilo parametry návrhu n-04 a ohrozilo 
jeho projednání s orgány ochrany ZPF. 

n-05 : Horní Lhota - rozšíření ploch bydlení v zahradách zast. území lokality na Familiích 

Návrh byl ve výzvě navrhovateli označen jako předmět B2019-Z3e. Návrh má doporučení 
Pořizovatele, ale může být opatřen nesouhlasem orgánu ochrany ZPF. V rámci první 
aktualizace ÚP Blansko se jednalo o pozdě uplatněný (MBK 1220/2017/INV z 06.01.2017) 
návrh vymezení zastavitelné plochy bydlení v plochách pozemků parc. č. 377/1 a 374/1, který 
ležel mimo území řešené změnou B2015-Z2. 
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Záměr lze prověřit v novém projednání, ale podíl využitých zastavitelných ploch v části města 
Blansko – Horní Lhota je zatím příliš nízký a není zřejmé, zda ponechat navazující zahrady 
západněji situované původní zástavby bez přístupu. V předchozím platném Územním plánu 
sídelního útvaru Blansko z roku 1998 se jednalo o rezervy pro rozvoj bydlení v rodinných 
domech, byl zde zpracován zastavovací plán apod. Původně plánované napojení tohoto území 
ze severozápadního směru již není možné. Rozhodný bude postoj orgánů ochrany ZPF, které 
by mohly záměr odsouhlasit vzhledem k nízké kvalitě dotčené orné půdy, návaznosti na 
zastavěné území a obslužný skelet území a způsob využití znepřístupněných plochy ZPF, kde 
se jedná o zahrady současných rodinných domů, bez předpokladu změn tohoto současného 
využití. Invariantní změnu zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být 
potvrzeno při projednání Zprávy. Může dojít k nesouhlasu z několika pohledů. 

n-06 : Dolní Lhota - rozšíření ploch bydlení jižně od zastavěného území, v dobývacím prostoru 

Návrh byl ve výzvě navrhovateli označen jako předmět B2019-Z3f. Návrh má doporučení 
Pořizovatele. V rámci první aktualizace ÚP Blansko se jednalo o pozdě uplatněný zdvojený 
(MBK 6032/2017 a MBK 6034/2017 z 08.02.2017) návrh vymezení zastavitelné plochy bydlení 
v ploše pozemku parc. č. 570/95 v katastrálním území Dolní Lhota, zařazeného do 
stabilizovaných ploch funkčního typu NT – plochy těžby nerostů. 

 

Byl doložen souhlas těžební společnosti a podáním (MBK 46613/2018) z 03.12.2018 byl zájem 
potvrzen společným prohlášením k ploše pozemků parc. č. 570/95 a 570/102, oba v 
katastrálním území Dolní Lhota, s dovětkem o možnosti prověření pozemků parc. č. 570/89 a 
st. p. 300, oba v katastrálním území Dolní Lhota. Záměr lze prověřit v novém projednání, ale 
podíl využitých zastavitelných ploch v části města Blansko – Dolní Lhota je zatím příliš nízký 
a není zřejmé, jak budou záměr hodnotit příslušné dotčené orgány, například orgán ochrany 
veřejného zdraví. Invariantní změnu zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí 
být potvrzeno při projednání Zprávy. 
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n-07 : Češkovice - rozšíření zastavitelných ploch v severním okraji zastavěného území 

Návrh byl ve výzvě navrhovateli označen jako předmět B2019-Z3g. Návrh má doporučení 
Pořizovatele. V rámci první aktualizace ÚP Blansko se jednalo o pozdě uplatněný (MBK 
42490/2017 z 22.11.2017) návrh vymezení zastavitelné plochy bydlení nebo rekreace v ploše 
pozemků navazujících na rodinný dům Blansko – Češkovice 179. Návrh na zohlednění 
stávajícího rozsahu zahrad lze prověřit v novém projednání.  

 

Má se jednat o změnu vymezení stabilizovaných ploch zastavěného území funkčního typu RI 
(plochy funkčního typu RI umožňují akceptaci stávajícího rodinného domu), alternativně 
vymezení zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech funkčního typu BI. Invariantní 
změnu zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při projednání 
Zprávy. 

n-08 : Blansko – záměr bydlení východně od areálu Metra v ul. Pražská 

Návrh byl ve výzvě navrhovateli označen jako předmět B2019-Z3h. Dotaz na možnost využití 
ploch pozemků parc. č. 1006/1, 1006/44, 1006/45, 1006/50 1006/63 a 1006/75, vše v 
katastrálním území Blansko, byl uplatněn elektronicky 05.12.2017 a doplněn oficiální žádostí 
(MBK 46190/2018) z 28.11.2018 (Areal Metra a.s.). Návrh měl doporučení Pořizovatele pro 
společné prověření s návrhem n-15 a celého prostoru při západní straně ulice Pražská, ale 
Komise INV řešení nedoporučila a k tomuto názoru se následně přiklonili i zástupci vedení 
města. Při projednání v Radě města Blansko bylo přijato doplňující usnesení o možnosti 
detailního prověření územní studií s návrhem n-15, které umožňuje podmíněného zařazení 
bodu do Zprávy. 

 

Předpokládalo se, že záměr bude možno prověřit v další aktualizaci ÚP Blansko, pokud bude 
dodán konkrétnější podklad pro posouzení cílového využití ploch návrhů n-08 a n-15 a celého 
mezilehlého prostoru, včetně hodnocení vlivů záměru na dopravní obsluhu navazujících ploch 
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výroby a stabilizovaného bydlení. Odbor INV preferoval dodání komplexního hodnocení celého 
souvisejícího prostoru mezi ulicemi Pražská a Poříčí, což lze označit za oprávněný požadavek 
(město je odpovědné za udržitelný rozvoj území). Proto Rada města Blansko uložila odboru 
INV pořízení tohoto podkladu. Odbor INV je oprávněn jednat o spoluúčasti na nákladech se 
subjekty, které mohou mít z výsledku prověření prospěch. Pořízení studie však nelze příliš 
odkládat. Zástupce společnosti Areal Metra a.s. kontaktoval Pořizovatele ÚP Blansko na 
přelomu května a červnu 2019 společně s projektantem, který sdělil, že na úkolu bude pracovat 
od září 2019 a následně si k němu vyžádal podklady. V závěru srpna byla Pořizovateli ÚP 
Blansko doručena reakce navrhovatele dílčího předmětu změny n-15, že upouští od záměru 
využití ploch pro bydlení ve společné studii s předmětem n-08 a mění záměr současného 
využití ploch pro dopravu na využití pro lehkou výrobu a skladování. Toto řešení bylo 
Pořizovatelem ÚP Blansko vyhodnoceno, pro dvoustrannou obklopenost výrobou, jako možné, 
nicméně požadavek této korekce návrhu na pořízení změny byl následně vzat zpět. Bylo tedy 
pokračováno ve společném prověřování návrhů n-08 a n-15 s předpokladem odevzdání 
odborně zpracovaného územně plánovacího podkladu do doby projednání této Zprávy 
Zastupitelstvem města Blansko. Studie byla jejím projektantem odevzdána 15.11.2019. Do té 
doby Pořizovatel ÚP Blansko řešil problém chybějícího stanoviska Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Jižní Morava, Oddělení správy chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras, dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bez kterého nemohla být uzavřena otázka pořízení 
hodnocení SEA. K tomu došlo až 25.11.2019, kdy bylo vydáno doplnění původního 
koordinovaného stanoviska odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
samostatným stanoviskem OŽP JMK 167742/2019 z 22.11.2019 (doručeno 25.11.2019 pod 
MBK 60809/2019), ve kterém je uveden požadavek na hodnocení SEA vzhledem 
k nejednoznačným dopadům záměru změny (společně prověřovaných návrhů m-08 a n-15) 
na koncepci ÚP Blansko. 

n-09 : Dolní Lhota – změna využití původního areálu ZD ZERA Rájec – Jestřebí 

Návrh byl ve výzvě navrhovateli označen jako předmět B2019-Z3i. Návrh má doporučení 
Pořizovatele. 

 

Dotaz projektanta na možnost realizace záměru byl uplatněn elektronicky 23.05.2018 a 
doplněn oficiální žádostí (MBK 36533/2018) z 26.09.2018 (WarZone s.r.o.). Je zde uvedeno, 
že objekty nejsou pro zemědělskou výrobu využívány dlouhodobě a že novým cílovým 
využitím je sport a rekreace. Jako předmět prověření byly označeny pozemky st. p. 638/1 a 
parc. č. 639/12, 639/13, 639/1, 639/2, 639/5, 639/7, 639/9, 639/10, 339/11, 643/31, 643/32, 
643/34 a 643/35, vše v katastrálním území Dolní Lhota. Záměr lze prověřit v novém projednání. 
Invariantní změnu zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při 
projednání Zprávy. 
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n-11 : Blansko – změna rozsahu prověření změn v lokalitě Zborovec 

byl ve výzvě navrhovateli označen jako předmět B2019-Z3k. Návrh nemá doporučení 
Pořizovatele, protože je v rozporu s předpokladem rozvoje bydlení v návaznosti na 
vybudovanou veřejnou infrastrukturu. 

 

Využití souvisejícího území bylo podmíněno zpracováním územní studie, kterou měly být 
prověřeny vazby a možnosti území. K tomuto kroku zatím nedošlo a prozatím nelze vyloučit 
negativní vliv uplatněného návrhu změny ÚP Blansko. Odbor INV přesto pořízení změny 
prosazuje. Návrh na pořízení změny (MBK 22357/2018) byl podán 06.06.2018 s požadavkem 
na zohlednění současného vymezení pozemků parc. č. 905/1 a 905/6, oba v katastrálním 
území Blansko, v lokalitě Zborovec.  

Navrhovatel v doplňujícím podání (MBK 161/2019) z 27.12.2018 uvedl, že veřejné prostranství 
bylo v ploše pozemků vymezeno v roce 2014 způsobem, který postrádá smysl. Situace na 
pozemku byla u Pořizovatele ÚP Blansko opakovaně konzultována a je nutno uvést, že v 
původním ÚP Blansko z roku 2011 plocha pozemků s nově realizovaným objektem bydlení 
zastavitelná nebyla. Jednalo se pouze o plochy územních rezerv. K zařazení do zastavitelných 
ploch došlo v procesu pořízení změny B2013-Z1 na základě požadavku města Blansko zlepšit 
ekonomické parametry privátního záměru (AO Real a.s.) s významnou veřejnou podporou.  

Do zastavitelných ploch tehdy měly být zařazeny všechny dostupné plochy na první části 
veřejné infrastruktury (etepa I) a měly být vytvořeny podmínky pro napojení navazujících ploch 
v rozsahu pro realizaci co největšího počtu rodinných domů. Projektant změny ÚP Blansko 
B2013-Z1 požadavek splnil mj. vymezením ploch veřejné infrastruktury, vytvářejících prostor 
pro projednání rozšíření uliční sítě v parametrech platných předpisů (západní okraj dotčeného 
majetku) a v polohách, kde cílové řešení nebylo zřejmé vlivem nevýhodné terénní konfigurace 
(viz severní okraj pozemku parc. č. 905/6 v katastrálním území Blansko), byl vymezen odstup 
pro budoucí záměr využití pozemku tak, aby rozvoj území nebyl omezen. Celé související 
území bylo zařazeno do ploch, jejichž využití je v případě, kdy by mohlo dojít k omezení 
územního rozvoje, podmíněno zpracováním územní studie. Navrhovatel zde chtěl projednat 
záměr stavby a postupně vyřazoval všechny sporné části řešení, jejichž umístění by bylo 
podmíněno zpracováním širší územní studie. Po projednání záměru podal návrh na pořízení 
změny. Podklad, kterým  mohlo být zohlednění návrhu obhájeno, dodán nebyl, proto 
Pořizovatel ÚP Blansko odmítal a navrhoval prodloužení termínu pro pořízení územní studie 
s tím, že názor města Blansko měl být zjištěn prostřednictvím určeného zastupitele při 
kompletaci této Zprávy. 

V rámci její finalizace došlo 25.09.2019 k uplatnění dotazu vlastníka pozemku nově 
realizovaného rodinného domu Blansko, Zborovec 2555/33, jehož stavební pozemek byl 
zúžen při projednání záměru o západní okraj pozemku parc. č. 939/5 v katastrálním území 
Blansko v souvislosti s vymezením ploch pro realizaci kapacitní dopravní a ostatní veřejné 
infrastruktury územních rezerv bydlení v plochách rekreace, na možnost odstranění tohoto 
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omezení. Při projednání záměru rodinného domu byl na základě ust. § 79 odst. 1 stavebního 
zákona na západní straně stavební pozemek vymezen v odstupu 8m od protilehlé hranice 
oplocení, s odvoláním na ustanovení § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území.  

Tento požadavek je ve věcném rozporu s dlouhodobě prosazovanou představou města 
Blansko, že v plochách rekreace dojde k masivnímu rozvoji bydlení. Postoj města Blansko, že 
se vyhoví navrhovateli předmětu změny n-11, má pouze sekundární vliv, byť se takto 
předpokládá, že dopravní obsluha budoucí přestavby ploch rekreace v lokalitě Zborovec bude 
realizována pouze (resp. výhradně) prostřednictvím rozšíření současné komunikace na 
pozemku parc. č. 908/30 v katastrálním území Blansko. 

Žádné alternativní řešení zde zřejmě neexistuje, viz výkres VPS v úplném znění ÚP Blansko 
na další straně. 

 

n-13 : Hořice – rozvoj bydlení při jihozápadním okraji zastavěného území 

Návrh na pořízení změny (MBK 47109/2018) byl podán 05.12.2018 s požadavkem na 
vymezení zastavitelných ploch bydlení (dva stavební pozemky) v plochách územních rezerv v 
předmětu pořizované změny B2013-Z1a, do které byla původně dodána studie širšího území 
a v průběhu projednání bylo řešené území pokynem navrhovatele zúženo. Návrh má 
doporučení Pořizovatele s výhradou.  

U předmětných ploch nebyl dodržen původní koncept intenzity využití a nelze vyloučit 
nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF.  

Po projednání záměru veřejné infrastruktury a návrhu jedné obytné stavby je požadováno 
rozšíření zastavitelné plochy s cílem oboustranného obestavění realizované ulice. Záměr lze 
prověřit v novém projednání, vzhledem k malému rozsahu zastavitelných ploch v části města 
Blansko – Hořice a s cílem efektivnějšího využití budované veřejné infrastruktury. 
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Invariantní změnu zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při 
projednání Zprávy. 

n-14 : Blansko - rozvoj bydlení pod územím Regulačního plánu Blansko – Luhy 

Návrh na pořízení změny (MBK 49147/2018) byl podán 17.12.2018 s požadavkem na změnu 

 

funkčního vymezení v plochách původně projednaného předmětu změny B2013-Z1d (BeF 
Home s.r.o.), který řešil změnu funkčního využití z výroby na občanskou vybavenost. Nově je 
požadována změna na bydlení v rodinných domech. Jedná se o plochy pozemků parc. č. 
949/11, 952/1 a st. p. 4624, vše v katastrálním území Blansko. Návrh má doporučení 
Pořizovatele s výhradou. Není vyřešeno dopravní napojení a návrh může být v projednání 
opatřen nesouhlasem orgánu ochrany veřejného zdraví. Záměr lze prověřit v novém 
projednání, ale výsledek bude odvislý od stanovisek dotčených orgánů. Plocha záměru leží 
mezi současnými plochami výroby a záměrem výstavby objektů hromadného bydlení, v 
závislém postavení vůči plánované infrastruktuře předřazeného území. Invariantní změnu 
zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při projednání Zprávy. 

n-15 : Blansko - rozvoj bydlení v ul. Pražská 

Návrh na pořízení změny (MBK 48494/2018) byl podán 17.12.2018 s požadavkem na 
zohlednění změny záměru (Kapitánka spol. s r. o.) v ploše pozemků parc. č. 1006/62, 1006/66, 
1006/67, 1006/68, 1006/70, 1006/71 a 1006/72, vše v katastrálním území Blansko. Hodnocení 
Pořizovatele ÚP Blansko je obdobné jako v případě návrhu n-08. Návrh měl doporučení 
Pořizovatele pro společné prověření s návrhem n-08 a celého prostoru při západní straně ulice 
Pražská, ale Komise INV řešení nedoporučila a k tomuto názoru se následně přiklonili i 
zástupci vedení města. Dle textu uplatněného návrhu zde měl být umístěn bytový dům nebo 
dům s pečovatelskou službou, doplněný o drobné provozovny. 
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Návrh na pořízení změny byl následně odsouhlasen Radou města Blansko, která doplnila 
podmínku společného prověření s předmětem n-08 formou územní studie (návrh usnesení od 
určeného zastupitele) a takto byl projednán v Zastupitelstvu města Blansko. 

 

Předpokládalo se, že záměr lze prověřit v aktualizaci ÚP Blansko, pokud bude dodán 
konkrétnější podklad pro posouzení cílového využití ploch návrhů n-08 a n-15 a celého 
mezilehlého prostoru, včetně hodnocení vlivů záměru na dopravní obsluhu navazujících ploch 
výroby a stabilizovaného bydlení. Jak bylo uvedeno v hodnocení k návrhu n-08. Odbor INV v 
souvisejícím prostoru ulice Pražská preferoval dodání komplexního hodnocení celého 
souvisejícího prostoru mezi ulicemi Pražská a Poříčí, včetně stávajících ploch výroby v areálu 
Metra. Rada města Blansko uložila odboru INV pořízení tohoto podkladu (Odbor INV je 
oprávněn jednat o spoluúčasti na nákladech se subjekty, které mohou mít z výsledku prověření 
prospěch) a na základě toho došlo k jednání zástupce společnosti Areal Metra a.s. s 
Pořizovatelem ÚP Blansko na přelomu května a červnu 2019, kde projektant oslovený 
investorem sdělil, že na úkolu bude pracovat až od září 2019. Po dílčích jednáních 
navrhovatele o úpravě předmětu změny se potvrdil původní návrh společného prověření 
s návrhem n-15. Projektant změny ÚP Blansko B2019-Z3 využije územně plánovací podklad 
(studie zástavby) odevzdaný 15.11.2019 a na základě uplatněného požadavku OŽP KrÚ Jmk 
bude v rámci přípravy návrhu změny provedeno hodnocení SEA (viz obsah kapitoly 6 této 
Zprávy). 

n-16 : Staré Blansko – změna využití v terasách nad nádražím ČD 

Návrh na pořízení změny (MBK 49341/2018) byl podán 17.12.2018, s požadavkem na 
rozšíření zastavitelných ploch funkčního typu SV : plochy smíšené obytné venkovské, do 
východněji situovaných ploch výroby v ploše pozemků parc. č. 541/1, 541/10, 541/11, 541/12, 
541/13 a 542/2, vše v katastrálním území Blansko. Návrh měl doporučení Pořizovatele s 
výhradou, protože nebylo zcela zřejmé, zda navrhovatel vnímá skutečný obsah podmínek 
využití. 
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V mezidobí totiž byl konzultován podklad (zastavovací plán) k aktuálnímu vymezení ploch 
funkčního typu SV v horní části území pod silnicí III/37937, který platným podmínkám využití 
ÚP Blansko neodpovídal. Komunikace Pořizovatele Úp Blansko s navrhovatelem 31.05.2019 
vyústila v podání nového návrhu na pořízení změny (MBK 29342/2019), ke kterému byla 
připojena studie zástavby v zastavitelné ploše SV, čímž původně uplatněný návrh ztratil vazbu. 

Předložená studie neobsahovala řešení v intencích podmínek funkčního typu SV, ale návrh 
čistého bydlení. I v tomto následně uplatněném konkrétnějším návrhu řešení (vizualizace) se 
přitom jednalo pouze o graficky vyjádřený záměr projektanta bez hodnocení vztahu k platnému 
ÚP Blansko, s návrhem izolované enklávy čistého bydlení. Cílový stav území přitom není dle 
ÚP Blansko čisté bydlení nebo bydlení s příměsí nebytové funkce. Plochy funkčního typu SV 
jsou plochami specifického typu, s výraznějším podílem nebytového využití, které by nebylo 
možné řešit v plochách čistého bydlení. Plochy SV lze vnímat jako chráněnou funkci, protože 
ploch čistého bydlení je ve vhodnějších polohách dostatek. Změna funkčního vymezení 
navazuje na předmět původně projednaného návrhu změny B2013-Z1h (STROJE SVOBODA 
s.r.o.), kde projektant dospěl k tomuto funkčnímu využití vzhledem k poloze území a přítomným 
vlivům.  

Protože dodaná studie (Sollaron architects) neodpovídala podmínkám využití plochy plochu 
funkčního typu SV a nebylo zřejmé v jakém vztahu je tento záměr k původně uplatněnému 
návrhu změny, byl zástupce navrhovatele 01.07.2019 (MBK 34501/2019 SÚ) vyzván 
k doplnění podkladů. K tomu došlo dvoufázově. Poprvé postoupením sdělení projektanta 
(MBK 37700/2019 Ko z 17.07.2019), ke kterému byla 18.07.2019 zformulována výzva 
Pořizovatele ÚP Blansko s konkrétními dotazy, jejichž odpovědi měly omezit riziko nenaplnění 
cíle sledovaného navrhovatelem. K této výzvě obdržel Pořizovatel ÚP Blansko sdělení 
26.07.2019 (MBK 39645/2019) ze kterého vyplynulo, že žádné další zpřesnění vazeb záměru 
provedeno nebude. Projektant považuje návrh bydlení v severní části území za vhodný a 
kontakt plochy bydlení s plochami funkčního typu SV (dle původního požadavku na změnu ÚP 
Blansko) jako vhodnější, než kontakt s aktuálně vymezenými plochami funkčního typu VP. 
Propojení těchto ploch zatím vyřešeno není, textová část studie s popisem a odůvodněním 
studie zatím neexistuje. Projektant ve sdělení rozporoval hodnocení zařazené do kapitoly 
B.10.1.2 bod 1 textové části odůvodnění změny B2015-Z2, když označil potřebu vymezování 
ploch výroby a smíšených ploch obytných - venkovských jako nevhodnou, zejména vzhledem 
k terénní konfiguraci. Kolizi negativních vlivů dopravy (zejména železnice a výroba) a 
chráněné funkce (bydlení) komentuje možností návrhu staveb bez vnějších pobytových ploch, 
což je však u bydlení v rodinných domech nereálné. Tento závěr projektanta zjevně vychází 
z nějaké chybné interpretace, protože příslušná norma (pro obytné budovy) totiž vyžaduje, aby 
u rodinného domu byla osluněná vnější pobytová plocha. Odkaz projektanta studie na původní 
zástavbu je ve vztahu k budoucímu projednání záměru irelevantní. Zmínka o hlukové studii je 
jistě relevantní, nicméně v daném území jsou zdokumentovány velmi nevýhodné poměry (viz 
hlukové mapy CENIA) a hledání předpokladů akceptace návrhu až v podkladech územního 
řízení může být pro investora velmi nevýhodné. 

Podklady předané navrhovatelem budou postoupeny projektantovi změny ÚP Blansko 
k vyhodnocení s tím, že korigovaný návrh na pořízení lze prověřit v procesu pořízení změny 
s tím, že jeho výsledek bude odvislý zejména od názoru projektanta a od stanovisek dotčených 
orgánů. Plocha záměru leží v blízkosti ploch výroby a v dosahu negativních vlivů železnice. 
Invariantní změnu zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což by ale muselo být 
potvrzeno při projednání Zprávy. 

n-18 : Staré Blansko – rekreační zahrada pod Hořicemi 

Návrh na pořízení změny (MBK 49365/2018) byl podán 18.12.2018 s požadavkem na zařazení 
plochy oploceného pozemku parc. č. 329/2 v katastrálním území Blansko do ploch individuální 
rekreace. Návrh má doporučení Pořizovatele.  
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Prověření záměru lze vzhledem k současnému stavu území doporučit, ale jedná se o plochu 
v 50m pásmu lesa a s problematickým příjezdem. Invariantní změnu zřejmě lze pořizovat i 
zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při projednání Zprávy. 

n-19 : Olešná – úprava návrhu infrastruktury území 

Návrh na pořízení změny (MBK 49382/2018) byl podán 19.12.2018 s požadavkem na úpravu 
grafické značky veřejně prospěšné stavby (VPS) v ploše pozemku parc. č. 136/12 v 
katastrálním území Olešná u Blanska a uvolnění plochy pro záměr bydlení v blízkosti limitů 
zařízení technické infrastruktury (nadzemní vedení VN). Návrh má doporučení Pořizovatele. 

 

Prověření záměru lze vzhledem k současnému stavu území doporučit, protože západněji 
situované vozidlové plochy nejsou uzpůsobeny pro vyšší dopravní zátěž. Kapacitní ulici se zde 
nepodařilo projednat. Opodstatnění zásahu do privátního majetku je proto sporné. Invariantní 
změnu zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při projednání 
Zprávy. 

n-20 : Staré Blansko – změna využití penzionu Hořická 32 

Návrh na pořízení změny (MBK 142/2019) byl podán 28.12.2018 s požadavkem na změnu 
funkčního využití stavby s nerentabilním provozem z funkčního typu SV : plochy smíšené 
obytné venkovské, na funkční typ čistého bydlení BH nebo BI. Z kontextu žádosti vyplývá, že 
změna má být provedena i na pozemku rodinného domu Blansko Hořická 1822/30. Návrh má 
doporučení Pořizovatele. Prověření záměru lze doporučit. 
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Objekt v daném území neplní funkci nezbytné veřejné vybavenosti. Z podstaty invariantní 
změnu (v daných podmínkách zřejmě bude prověřována možnost řešení s funkčním typem BV 
nebo BI) zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při projednání 
Zprávy. 

n-21 : Klepačov – svahy pod zastavěným územím ulice Dlouhá 

Návrh na pořízení změny (MBK 145/2019) byl podán 28.12.2018 s požadavkem na převedení 
ploch nezastavěného území na pozemcích parc. č. 424/1, 424/4, 424/15, 426/2, 427/1 a 428, 
vše v katastrálním území Klepačov, do zastavitelných ploch funkčního typu OK: občanské 
vybavení komerčního typu, nebo blíže nespecifikovaných ploch rekreace. Návrh má 
doporučení Pořizovatele, nicméně nelze vyloučit problémy při nekonkrétně stanoveném 
záměru.  

 

V návaznosti na původní požadavek byla opakovaně konzultována možnost využití 
sousedních pozemků  parc. č. 424/9 a 424/10, oba v katastrálním území Klepačov pro 
výstavbu rodinných domů. Zvažuje se možnost napojení pozemků prostřednictvím pozemku 
parc. č. 424/15 v majetku navrhovatele, kde by mohl být současný stav upraven do podoby 
veřejné komunikace, využitelné pro obsluhu pozemků bydlení i ploch předmětného návrhu 
změny. Záměr lze prověřit v projednání změny ÚP Blansko, ale výsledek bude odvislý od 
stanovisek dotčených orgánů. To, zda lze změnu pořizovat zkráceným postupem, vyplyne z 
projednání Zprávy. 

n-22 : Olešná – návrh rozšíření zastavitelných ploch při severním okraji zastavěného území 

Návrh na pořízení změny (MBK 149/2019) byl podán 28.12.2018 s požadavkem na převedení 
ploch nezastavěného území na pozemcích parc. č. 251/2 a 281/7, oba v katastrálním území 
Olešná u Blanska, do zastavitelných ploch bydlení nebo rekreace. Návrh má doporučení 
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Pořizovatele, nicméně nelze vyloučit problémy při nekonkrétně stanoveném záměru. Plochy 
nemají vyhovující přístup. Záměr lze prověřit v projednání změny ÚP Blansko. 

 

Invariantní změnu zřejmě lze pořizovat i zkráceným postupem, což ale musí být potvrzeno při 
projednání Zprávy. 

n-23 : Blansko – BD TRIKAYA, Písečná 

Návrh na pořízení změny (Trikaya Project Management a.s.), uplatněný elektronicky 
20.12.2018 a zaevidovaný po posledním doplnění podkladů 23.01.2019, obsahuje požadavek 
na změnu části podmínek využití zastavitelné plochy hromadného bydlení nad DPS Pod 
Javory, odůvodněný zastavovacím plánem revidujícím řešení územní studie Z5 z roku 2014 v 
otázce celkové kapacity záměru, jeho forem a řešení podzemních podlaží s garážemi. Návrh 
má doporučení Pořizovatele s upozorněním, že na straně města Blansko je nutno trvat na 
garancích úplnosti záměru, aby nedošlo ke znehodnocení pozemků v majetku města (viz 
problém efektivity využití území). 

 

Předmětem změny ÚP Blansko by měla být podlažnost záměru. Při jednání byla zmiňována 
etapizace záměru, dotčeny jsou pozemky města Blansko a pozemky fyzické osoby, ale 
dodané podklady tyto údaje neobsahují. 

Ve vztahu k tomuto předmětu projednání je nutno uvést, že projednání materiálu s návrhy 
změn ÚP Blansko na 7. schůzi Rady města Blansko předcházelo projednání návrhu Trikaya 
Project Management a.s. na pořízení změny územní studie Z5. Pořízení revize územní studie 
je v kompetenci Rady města Blansko, stanovení podmínek pro využití ploch města Blansko 
zajišťuje odbor INV. Záměr lze v projednání změny ÚP Blansko prověřit za předpokladu (na 
základě revize územní studie), že bude garantováno plné (efektivní) využití území. Podmínky 
pro další rozvoj kapacitních forem bydlení jsou na území města Blansko omezené. Rada města 
Blansko navrženou revizi schválené územní studie neodmítla a k vzniklé situaci lze 
konstatovat, že postoupené podklady investora by bylo možno využít pro odůvodnění odchylky 
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od řešení územní studie, pokud bude projednána změna limitů využití zastavitelné plochy. 
V následném období město Blansko zveřejnilo záměr odprodat pozemky za účelem jejich 
zástavby, ke kterému se přihlásil další subjekt se záměrem na menší části území. Oba záměry 
jsou z věcného hlediska ve vzájemném rozporu a nemohou se doplňovat. Konečné rozhodnutí 
města Blansko o preferenci řešení zatím nepadlo, proto by měly kroky k pořízení změny 
pokračovat s tím, že zde bude vyhodnocena zejména otázka přípustné podlažnosti. K tomu 
lze konstatovat, že navrhovatel změny svůj záměr z dálkového pohledu od severu obhájil. 

 

CHARAKTERISTIKA ODMÍTNUTÝCH NÁVRHŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY 

Do podkladů druhé (této) Zprávy byly postoupeny rovněž návrhy, jejichž pořízení následně 
nebylo doporučeno a které souhlas zastupitelstva se zařazením do prověření nezískaly. 
Jednalo se tyto odmítnuté návrhy: 

n-10 : Žižlavice – rozšíření ploch bydlení v lokalitě rekreace u původního RD Žižlavice 107 

Návrh byl ve výzvě navrhovateli pracovně označen jako předmět B2019-Z3j, ale následně 
došlo ke změně jeho označení. Byl Pořizovatelem ÚP Blansko hodnocen se závěrem, že nemá 
doporučení, protože je v rozporu se základní koncepcí ÚP Blansko a účelem provedené úpravy 
podmínek využití ÚP Blansko.  

 

Jednalo se o skupinový návrh spojený s představou, že v území lze izolovaně vymezit 
rozšíření stabilizovaných ploch bydlení v původních zastavitelných plochách Z17 rekreace 
individuální. Požadavek a návrh jeho řešení byl vyhodnocen jako problémový z důvodu 
řetězení obdobných požadavků v území bez vyhovující infrastruktury, které si však má dle 
platné koncepce udržet extenzivní rekreační charakter. Město Blansko v rekreační lokalitě 
Žižlavice (ustanovená část města) neuvažuje posílení obytné funkce zejména z důvodu 
chybějící infrastruktury a ochrany rekreačního území. Proto bylo Radě města Blansko a 
Zastupitelstvu města Blansko navrženo zamítnutí návrhu, které bylo v březnu 2019 potvrzeno. 

n-12 : Žižlavice – návrh zrušení plošného omezení rekreační zástavby 

Samostatný návrh na zrušení omezujících podmínek využití v rekreační lokalitě byl uplatněn 
po neúspěšném pokusu o zrušení části řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2, účinné od září 
2017, který provedl vlastník pozemku parc. č. 634 v katastrálním území Těchov. Návrh na 
pořízení změny neměl doporučení Pořizovatele ÚP Blansko, protože je v rozporu se základní 
koncepcí ÚP Blansko a účelem provedené úpravy podmínek využití ÚP Blansko. 

Protože požadavek směřoval k posilování obytné funkce území, která je územím rekreace s 
nevyhovující infrastrukturou, bylo Radě města Blansko a Zastupitelstvu města Blansko 
navrženo zamítnutí návrhu, které bylo v březnu 2019 potvrzeno. Potvrzení rekreační funkce 
území odpovídá koncepci ÚP Blansko a umisťování staveb pro trvalé bydlení zde bylo 
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vyhodnoceno jako škodlivý jev, zneužívající původně nastavené regulativy, proto byly 
podmínky využití zpřísněny a negativní trend byl zastaven, resp. výrazně omezen. 

 

V poslední době je registrována jiná forma obcházení regulativu návrhem několika objektů na 
pozemku, které je tendence slučovat do provozně nepropojených celků. Zvažuje se proto další 
posílení podmínky omezující zneužití rekreačních ploch. Projektant by měl vyhodnotit úpravu 
podmínek plochy funkčního typu RI tak, aby nebylo možné slučovat objekty o zastavěné ploše 
do 50m2 do větších objemů. 

n-17 : Blansko – změna koncepce části území areálu ADAST 

Návrh na pořízení změny byl podán s požadavkem na převedení celého jihozápadního 
kvadrantu území (v majetku STROJE SVOBODA s.r.o.) do ploch funkčního typu OK: občanské 
vybavení komerčního typu, s cílem realizace velkoplošné prodejny s parkovacími plochami na 
terénu. 

 

Návrh neměl doporučení Pořizovatele, protože je v rozporu s koncepcí ÚP Blansko a nebylo 
možné vyloučit negativní vliv na navazující území. Záměr neodpovídal dlouhodobé představě 
o změnách v utlumeném výrobním areálu, kde má být realizována vícepodlažní zástavba 
městského typu. Záměr byl navrhovatelem projednáván od začátku roku 2018 s tím, že jeho 
negativní vliv bude vyloučen územní studií, předepsanou v ÚP Blansko. Ta však nebyla k 
návrhu změny připojena a v závěru roku 2018 bylo Pořizovateli ÚP Blansko vlastníkem ploch 
oznámeno, že projektantovi bylo odňato zmocnění ji projednávat. 

Poznámka: Celé související území areálu bylo v ÚP Blansko zařazeno do ploch, jejichž využití 
je v případě, kdy by mohlo dojít k omezení územního rozvoje, podmíněno zpracováním územní 
studie. Podklad, kterým mohlo být zohlednění návrhu obhájeno nebo vyloučeno (územní studii 
je oprávněn zpracovat pouze architekt), není k dispozici a projektant změny územního plánu 
se problémem do této hloubky zabývat nemůže. 
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Protože se jedná o zásadní území, kde je nutno odklon od původní koncepce vnímat jako 
škodlivý jev, Pořizovatel ÚP Blansko doporučil Radě města Blansko a Zastupitelstvu města 
Blansko zamítnutí návrhu a navrhl prodloužení termínu pro pořízení územní studie. Tento 
postup byl v březnu 2019 schválen. 

5.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, případně dalších dokumentů 

5.1.1 Politika územního rozvoje České republiky 

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje byl prověřen v kap. 3.1. této Zprávy. 

Návrh změn ÚP Blansko neomezuje budoucí využití koridorů řešených v PÚR ČR 2008 a jejích 
aktualizací. Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území nevyplývají z PÚR ČR 2008 ani jejích aktualizací žádné 
požadavky. 

5.1.2 Územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016.  

ÚP Blansko byl dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací změnou B2017-
ZÚR, která nabyla účinnosti 27.11.2018.  

Změny ÚP budou obecně vyhodnoceny ve vztahu k nadřazené územně plánovací 
dokumentaci. 

5.1.2.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje (A) 

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.  

Změny zohlední stanovené priority. Dle předmětu jejich řešení nejsou s prioritami 
v rozporu. Změny budou vyhodnoceny ve vztahu k těmto prioritám. 

5.1.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (B) 

Správní území obce bylo dle ZÚR JMK zařazeno do rozvojové osy Brno – Svitavy / Moravská 
Třebová označené OS9 s výraznou vazbou na významné dopravní cesty (v tomto případě 
železniční trať č. 260). Město Blansko bylo zařazeno jako regionální centrum osídlení. 

Pro řešení změn požadavky nevyplývají.  

5.1.2.3 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (C) 

Správní území není zařazeno do specifické oblasti. 

5.1.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních 
rezerv stanovení využití, které má být prověřeno (D) 

V správním území města jsou dle ZÚR JMK vymezeny níže uvedené plochy a koridory 
nadmístního významu: 
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1. Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

2. Cyklokoridor nadmístního významu „EuroVelo 9“, mezinárodní cyklistické koridory 
„Jantarová stezka“ a „Svitavská stezka“.  

3. Koridor technické infrastruktury TEE19 - TS 110/22 kV – Rozstání (Olomoucký kraj)  

4. Územní rezerva pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 trať č. 260 Brno – Letovice 
– hranice kraje (– Česká Třebová)  

Výše uvedené plochy a koridory byly zpřesněny změnou B2017-ZÚR. Pro řešení změn 
požadavky nevyplývají.  

V trase cyklokoridoru nadmístního významu je řešena změna p-07, která má 
připravovanou stavbu cyklistické a pěší komunikace podél silnice II/379  zařadit do 
veřejně prospěšných staveb.  

5.1.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje (E) 

V platném ÚP Blansko byly přírodní, kulturní a civilizačních hodnoty zohledněny.  

Pro změny přímé požadavky na řešení nevyplývají, změny budou vyhodnoceny ve 
vztahu k těmto podmínkám. 

5.1.2.6 Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje (F) 

Správní území města Blansko je dle ZÚR JMK zařazeno zčásti do krajinného typu č. 23 
Jedovnický (Lažánky u Blanska), zčásti do krajinného typu č. 24 Bílovicko-ostrovský (jižní část 
- Blansko, Klepačov, Lažánky u Blanska, Těchov, Olešná u Blanska) č.26 Sloupsko-kořenecký 
(východní část), zčásti do krajinného typu č.27 Hořicko-soběšický (západní část) a zčásti od 
krajinného typu č.29 Boskovicko-blanenský (střední část). 

Pro řešení změn dle jejich obsahu požadavky přímo nevyplývají. Změny ÚP budou 
vyhodnoceny ve vztahu k těmto podmínkám. 

5.1.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (G) 

Ve správním území města je dle ZÚR JMK navržena pouze veřejně prospěšná stavba: Koridor 
TEE19 TS 110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 110 kV, 
který byl změnou B2017-ZÚR vymezen. 

Změny v tomto koridoru nejsou navrženy. 

5.1.2.8 Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v 
územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje 
sídelní struktury (H) 

Plochy a koridory byly zpřesněny změnou B2017-ZÚR. 

Pro řešení změn požadavky nevyplývají. Změny neovlivní správní území sousedních obcí. 

5.2 Požadavky vyplývající z Územní studie krajiny ORP Blansko 

Územní studie krajiny ORP Blansko (ÚSK), která byla předána 26.03.2019 a schválena její 
možnost využití 09.04.2019, je zveřejněna na odkaze: 

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie-krajiny-orp-blansko 

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie-krajiny-orp-blansko
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Dle hlavního výkresu ÚSK byly ve správním území vytipovány níže uvedené jevy, pro které 
jsou v textové části v kapitole 5.3 „Návrh rámcových podmínek a doporučení pro opatření v 
území“ přiřazeny podmínky využití a doporučená opatření.   

Ve správním území se řešení změn týká pouze jeden jev a to „Zástavba navržená na 
exponované poloze“. Jedná se o změny označené n-13 (Hořice), n-23 (Blansko-Písečná).  

V ÚSK je navržena podmínka využití: 

Zástavbu v zastavěných a zastavitelných plochách, které se nacházejí na exponovaných 
svazích a horizontech, navrhovat s přihlédnutím k jejich poloze (celkový dojem bude ovlivněn 
měřítkem objektů, jejich výškou, tvarem a orientací střech včetně jejich barevnosti, zapojením 
vzrostlé zeleně apod.).  

Změny budou ve vztahu k těmto podmínkám prověřeny a odůvodněny. 

Další jevy byly v platném ÚP většinou zaznamenány a navrženy podmínky využití v rámci 
ploch s rozdílným způsobem využití. Ty jevy, které nebyly dosud v platném ÚP zohledněny, 
budou prověřeny a řešeny další změnou ÚP. 

5.3 Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů 

5.3.1 Územně analytické podklady ORP Blansko 

Závady jsou vyznačeny v problémovém výkrese dokumentace UAP 2016 a popsány v kartě 
obcí listu č.2. Podle charakteru byly rozděleny do několika skupin. 

V řešeném území byly zjištěny níže uvedené závady: 

R1 nevhodné funkce v území (průmyslové objekty ve středu města) 

R2 brownfield (nevyužívaná výrobna cihel – Staré Blansko) 

T3 ČOV chybějící  (místní znečištění podzemních vod  - Lažánky, Olešná, Hořice, 
Těchov)  

T4 chybějící veřejná splašková kanalizace (znečištění podzemních vod - Lažánky, Olešná, 
Hořice, Těchov)  

T5 VTL v blízkosti zástavby (možné omezení rozvoje obce)    

K1 plošné odvodnění (možné omezení zástavby)  

K2 liniové odvodnění (možné omezení zástavby) 

K3 ÚSES chybějící (doplnění prvků ÚSES)    

D3  jiné dopravní závady (kolize železniční a automobilové dopravy) 

H1 staré ekologické zátěže (místní bývalé skládky, možná kontaminace území)  

H4 zátěž území z průmyslového areálu  (průmyslový areál ve Veselici je blízko obytné 
zástavby)  

H5 hluková zátěž ze železnice (žel. trať č. 260) 

U1 dobývací prostor (zátěž v provozu, vliv na krajinný ráz)  

U2 poddolované území – bod (po těžbě rudy, nachází se mimo zástavbu) 

U3 poddolované území - plocha (po těžbě rudy) 

U4 sesuvné území – bod (místní potenciální vliv na zástavbu) 

U5 sesuvné území – plocha (místní potenciální vliv na zástavbu) 

U6 území ohrožené povodní Q100 (záplavové území řeky Svitavy) 
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U7 území ohrožené zvláštní povodní (havárie vodního díla Letovice) 

U8 vymezené zóny havarijního plánování (místní ohrožení okolní zástavby ) 

Výše uvedené závady byly již řešeny v platném ÚP. Předmětem řešení změn není 
odstranění závad. Změny rovněž nevyvolají vznik dalších závad. Závady budou 
prověřovány v další aktualizaci ÚAP ORP Blansko. Předmětem řešení změny B2019-Z3 
má být změna systému odkanalizování čísti města Blansko – Olešná (viz dílčí předmět 
p-05). 

5.3.1.2 Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů na provedení 
změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území 

V řešeném území byl v době zpracování aktualizace posledních ÚAP zaznamenán střet ploch 
ÚSES nadmístního významu se stávající dopravní a technickou infrastrukturou - SZL1. V době 
zpracování poslední aktualizace ÚAP ORP Blansko nebyly vydány Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje a plochy ÚSES byly vyhodnocovány jako záměry, nikoliv jako limity 
řešení v území. V další aktualizaci nebude tento střet již evidován. 

Dále byl evidován pouze střet záměrů na provedení změn tj. střed záměru realizace hipostezky 
s plochami ÚSES – SZZ4. 

Požadavky na řešení střetů pro změny nevyplývají.  

5.3.1.3 Požadavky na odstranění slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností 
územních podmínek udržitelného rozvoje území. 

Požadavky na odstranění slabých stránek, hrozeb a rizik, které lze ovlivnit územně 
plánovacími nástroji, byly rozděleny v UAP podle tematického členění uvedeného v § 4 odst.1 
vyhl. č. 500/2006 Sb. v platném znění. Územní plán navrhuje dle jeho možností řešení 
k odstranění slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních 
podmínek udržitelného rozvoje území. Tato zjištění budou v rámci další aktualizace ÚP 
prověřena a aktualizována. 

Předmětem řešení těchto změn nebude návrh opatření eliminující slabé stránky a hrozby a 
rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území. 

5.3.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 

V Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje z roku 2017 (dále jen „ÚAP JMK“) 
je řešené území dotčeno prvky ÚSES nadmístního významu, záměrem nadzemního vedení 
VVN 110 kV (TE019) a záměrem úpravy stávající železniční trati. Tyto záměry byly převzaty 
do ZÚR JMK, kterou ÚP Blansko zohlednil změnou ÚP Blansko B2017-ZÚR, která nabyla 
účinnosti 27.11.2018. 

Dle výkresu problémů byl zjištěn střet záměru vedení VVN s ochranou přírody, problém 
znečištění vodního toku řeky Svitavy - třída III, a urbanistická závada. Tato závada se týká 
problematiky suburbanizace v území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, do správního 
území však zasahuje pouze okrajově.  

Pro řešení změn z ÚAP požadavky nevyplývají. Změny jsou řešeny mimo výše uvedené 
koridory. 

Aktuálně projednávané přemostění řeky Svitavy a železničního koridoru, navržené 
v návaznosti na křižovatku průjezdného úseku silnice II/374 v ulici Svitavská a místní 
komunikace v ul. Fügnerova, má být realizováno v roce 2022 s předpokladem, že bude do ÚP 
Blansko zapracováno jako stav na základě prověření další Zprávy o uplatňování ÚP Blansko 
(její příprava bude uzavřena schválením v závěru roku 2023). 

  



65 
 

5.4 Požadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany 
hodnot jejího území v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího 
vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

Předměty prověření v této Zprávě mají různý dosah, viz jejich obsah v kapitolách 5.1 a 5.2 a 
zejména souhrnná charakteristika v kapitole 4.2 této Zprávy, podle které se některé předměty 
týkají pouze úprav či návrhu veřejné dopravní nebo technické infrastruktury bez přímého 
ovlivnění urbanistického řešení, jiné řeší změny ve využití a plošné organizaci ploch 
zastavěného území a některé se týkají rozvoje směrem do nezastavěného území, 
s potenciálem či rizikem schopnosti ovlivnit krajinu.  

V rámci projednání návrhu Zprávy z 01.10.2019 bylo prostřednictvím oznámení Pořizovatele 
ÚPD MBK 50602/2019 - SMBK 50600/2019 SÚ/Ko z 02.10.2019 obesláno, mimo města 
Blansko, 14 dotčených orgánů: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 

Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí, 

Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, 

Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče, 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, ÚP Blansko, 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Praha  

ObÚ Brno, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Praha, 

Ministerstvo dopravy, Praha, 

Ministerstvo životního prostředí, Praha, 

Ministerstvo obrany ČR - Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Brno, 

Státní energetická inspekce, Praha, 

Správa CHKO Moravský Kras, Blansko 

a celkem 11 sousedních obcí: Spešov, Ráječko, Vavřinec, Vilémovice, Jedovnice, Rudice, 
Olomučany, Šebrov – Kateřina, Lipůvka, Černá Hora, Vranov 

V rámci stanovené lhůty reagovalo 8 dotčených orgánů. Obce nereagovaly. Po lhůtě byla 
uplatněna neformální výzva Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR k dodání stanoviska pro 
režim SEA, ke kterému byla dodána dodatečně chybějící část stanoviska KrÚ Jmk od OŽP. 
Dodatečně bylo dodáno i vyjádření Agentury s podmínkami zástavby v území CHKO Moravský 
kras a v režimu na vědomí i vyjádření SŽDC využité při zpracování stanoviska Ministerstva 
dopravy. 

Seznam dodaných stanovisek a vyjádření: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, Na Františku 32,11015 Praha - MPO 
76225/2019 z 07.10.2019 (doručeno 10.10.2019 pod MBK 52780/2019), 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení ÚP a RR, památková péče - MBK 
52447/2019/Šl - SMBK-50882/2019-SÚ/Šl z 10.10.2019 (doručeno 14.10.2019 pod MBK 
53053/2019), 



66 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí - JMK 147762/2019 - S-JMK 
141936/2019 OŽP/Kno z 15.10.2019 (doručeno 16.10.2019 pod MBK 54229/2019), 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Brno - 001745/11300/2019 z 
21.10.2019 (doručeno 24.10.2019 pod MBK 55455/2019), 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Blansko - KHSJM 
58817/2019/BK/HOK - S-KHSJM 03474/2019 z 24.10.2019 (doručeno 29.10.2019 pod MBK 
55829/2019), 

Ministerstvo dopravy, Praha - 708/2019-910-UPR/2 z 01.11.2019 (doručeno 01.11.2019 pod 
MBK 56692/2019), 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - JMK 
155225/2019 - S-JMK 141111/2019 z 31.10.2019 (doručeno 01.11.2019 pod MBK 
56980/2019), 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Praha - 
SpMO 1871-969/2019-1150 - Sp. zn.: 95570/2019-1150-OÚZ-BR z 01.11.2019 (doručeno 
01.11.2019 pod MBK 56985/2019), 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství, Praha - 
66221/2019-SŽDC-GŘ-O26 z 31.10.2019 (doručeno 05.11.2019 pod MBK 57387/2019), 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa 
CHKO Moravský kras, Blansko - SR/0402/JM/2019 - 2 z 11.11.2019 (stanovisko doručeno 
11.11.2019 pod MBK 58343/2019), a SR/0402/JM/2019 - 3 z 11.11.2019 (vyjádření doručeno 
11.11.2019 pod MBK 58341/2019), 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - JMK 167742/2019 - S-JMK 
166889/2019 OŽP/Zlv z 22.11.2019 (doručeno 25.11.2019 pod MBK 60809/2019). 

5.4.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorové uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 

Obecné požadavky pro všechny změny: 

Zastavěné území bude změnami aktualizováno. Jako podklad pro zpracování aktualizace 
Pořizovatel doporučuje metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj z února 2014 pod 
názvem „Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu“. (pozn. možno stáhnout z 
webových stránek Ústavu územního rozvoje, sekce „Stanoviska a metodiky“ na adrese: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633#index_4  

Požadavky dotčených orgánů: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - JMK 
155225/2019 - S-JMK 141111/2019 z 31.10.2019 (doručeno 01.11.2019 pod MBK 
56980/2019) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále 
OÚPSŘ), obdržel dne 02.10.2019 „Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ (dále 
také „návrh zprávy“), součástí návrhu zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhů změn 
územního plánu. Na projednání návrhu zprávy se podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon), použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. OÚPSŘ uplatňuje ve smyslu 
§ 4 odst. 7 stavebního zákona k návrhu zprávy ve smyslu § 47 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko a dále ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje vyjádření s 
požadavky na obsah změny územního plánu vyplývajícími z právních předpisů a územně 
plánovacích podkladů. Návrh zprávy obsahuje vyhodnocení uplatňování územního plánu (dále 
také ÚP) Blansko za období 01/2016 – 12/2019. Z vyhodnocení obsaženého v návrhu zprávy 
vyplývá požadavek na pořízení změn ÚP Blansko, pokyny pro zpracování návrhů změn (resp. 
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změny označené B2019-Z3, která bude souborem dílčích změn) jsou obsaženy v kapitole 5. 
V rámci řešení změny B2019-Z3 mají být prověřeny podněty: 

p-01: Klepačov – vymezení VPS komunikačního napojení nezastav. území pod ul. Polní, 

p-02: Blansko – prověření VPS propojení ulic Sušilova a Údolní, 

p-03: Blansko – prověření ploch pro výstavbu bytového domu v ulici Purkyňova, 

p-04: Obůrka – rozsah veřejných prostranství v lokalitě Pod okny, 

p-05: splašková kanalizace Olešná, 

p-06: rozšíření zástavby v ulici Nad Žlíbkem, 

p-07: Blansko – veřejně prospěšná stavba cyklotrasy v ul. Gellhornova, 

p-08: Těchov – veřejně prospěšná stavba místní komunikace v zahradách pod školkou s tím, 
že předměty p-07 a p-08 byly doplněny dodatečně, 

a návrhy externích subjektů: 

n-01: Staré Blansko - bydlení v zahradách nad ulicí Brněnská, 

n-02: Horní Lhota – rozšíření ploch bydlení v lokalitě nad Familiemi, 

n-03: Těchov – nové plochy bydlení v severní části území, 

n-04: Těchov – zohlednění ploch záměru na východním okraji zastavěného území, 

n-05: Horní Lhota - rozšíření ploch bydlení v zahradách zast. území lokality na Familiích, 

n-06: Dolní Lhota - rozšíření ploch bydlení jižně od ZÚ v dobývacím prostoru, 

n-07: Češkovice - rozšíření zastavitelných ploch v severním okraji zastavěného území, 

n-08: Blansko – záměr bydlení východně od areálu Metra v ul. Pražská, 

n-09: Dolní Lhota – změna využití původního areálu ZD ZERA Rájec – Jestřebí, 

n-11: Blansko – změna rozsahu prověření změn v lokalitě Zborovec, 

n-13: Hořice – rozvoj bydlení při jihozápadním okraji zastavěného území, 

n-14: Blansko - rozvoj bydlení pod územím Regulačního plánu Blansko – Luhy, 

n-15: Blansko - rozvoj bydlení v ul. Pražská, 

n-16: Staré Blansko – změna využití v terasách nad nádražím ČD, 

n-18: Staré Blansko – rekreační zahrada pod Hořicemi, 

n-19: Olešná – úprava návrhu infrastruktury území, 

n-20: Staré Blansko – změna využití penzionu Hořická 32, 

n-21: Klepačov – svahy pod zastavěným územím ulice Dlouhá, 

n-22: Olešná – návrh rozšíření zastavitelných ploch při severním okraji zastavěného území, 

n-23: Blansko – BD TRIKAYA, Písečná. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: Stanovisko odboru životního prostředí OŽP KrÚ JMK z části A 
vydaného koordinovaného stanoviska je zařazeno do kapitoly 6 této Zprávy. 

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 k „Návrhu Zprávy o 
uplatňování územního plánu Blansko“ obsahujícího „Pokyny pro zpracování změny územního 
plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 územního plánu sděluje, že 
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stanovisko k požadavku na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí nelze vydat 
bez stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody, tedy Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky, regionálního pracoviště Jižní Morava, Oddělení správy chráněné krajinné 
oblasti Moravský kras. Stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ obsahujícího „Pokyny pro 
zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 
územního plánu bude vydáno samostatně po obdržení stanoviska Agentury ochrany přírody a 
krajiny České republiky, regionálního pracoviště Jižní Morava, Oddělení správy chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras, vydaného dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

B) Vyjádření s požadavky na obsah zprávy o uplatňování územního plánu a obsah změny 
územního plánu: 

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o ochraně ZPF): OŽP jako dotčený orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (ZPF) příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF v souladu s ust. 
§ 47 odst. 2 stavebního zákona, uplatňuje vyjádření k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Blansko“ obsahujícímu „Pokyny pro zpracování změny Územního plánu Blansko“ s 
požadavky na obsah změny B2019-Z3 územního plánu. Při zpracování návrhu změny B2019-
Z3 územního plánu Blansko je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona o 
ochraně ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 
4 zákona o ochraně ZPF. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z 
hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla 
ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF je uveden v příloze č. 3 Vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný 
dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF uplatní stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona 
o ochraně ZPF k návrhu změny územního plánu Blansko na základě zpracovaného 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v 
odůvodnění návrhu změn územního plánu. V souladu s čl. II odst. 1 metodického pokynu 
odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF, projednává OŽP lokality s výměrou nad 10 ha s orgánem 
ochrany ZPF Ministerstva životního prostředí (MŽP). Vzhledem k této skutečnosti se 
doporučuje návrh předmětné územně plánovací dokumentace, který navrhuje lokalitu 
(případně několik lokalit spolu souvisejících a tvořících jeden celek) o výměře nad 10 ha, 
předložit OŽP v dostatečném předstihu před společným jednáním (na CD). Bez projednání s 
MŽP není možné stanovisko uplatnit. OŽP upozorňuje, že stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 
zákona o ochraně ZPF k plochám v platné ÚPD bylo uplatněno vždy ke konkrétnímu 
funkčnímu využití mimo jiné na základě prokázání potřeby a nezbytnosti konkrétního 
navrhovaného nezemědělského využití. Z tohoto pohledu je tedy třeba i změnu funkčního 
využití opětovně záborově vyhodnotit a řádně zdůvodnit ve smyslu zákona o ochraně ZPF, je-
li ZPF dotčen. OŽP upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF účinného od 
01.04.2015 lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 
4 zákona o ochraně ZPF se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné 
územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke 
změně jejich využití. Vzhledem k výše uvedenému OŽP požaduje, aby u ploch, u nichž se 
mění funkční využití nebo výměra, bylo v tabulce záborů ZPF v poznámce uvedeno původní 
funkční využití a původní výměra. 

2. 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 147762/2019 vydal samostatně dne 
15.10.2019 k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ 
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obsahujícího „Pokyny pro zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky na obsah 
změny B2019-Z3 územního plánu stanovisko dle § 45i výše uvedeného zákona, ve kterém 
vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. 

3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů: OŽP jako dotčený vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 29 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 107 písm. a) vodního 
zákona, k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ obsahujícímu „Pokyny pro 
zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 
územního plánu vydává následující stanovisko: Požadujeme uvedení etapizace pro návrhové 
dílčí změny n-01 – n-07, n-11, n-13, n-14 a n-22 spočívající v podmínění výstavby ve výše 
uvedených lokalitách předchozí realizací veřejné technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace). 

4. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů: OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů příslušný dle 
ust. § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona k „Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Blansko“ obsahujícího „Pokyny pro zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky 
na obsah změny B2019-Z3 územního plánu nemá připomínky. 

5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: OŽP 
jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) výše uvedeného 
zákona uplatňuje stanovisko k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ 
obsahujícího „Pokyny pro zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky na obsah 
změny B2019-Z3 územního plánu. Při zpracování návrhu změny B2019-Z3 územního plánu 
Blansko je nutno postupovat v souladu se základním požadavkem na snižování úrovně 
znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost 
obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, 
zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, 
případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné 
vzdálenosti od stávajících i nových zdrojů znečišťování ovzduší – průmyslových areálů, 
smíšených výrobních areálů, zemědělských areálů apod. Umístění případných jednotlivých 
zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitách bude nutné posuzovat individuálně na základě 
zpracovaných rozptylových studií v rámci procesu EIA, procesu umísťování vyjmenovaných 
stacionárních zdrojů krajským úřadem (možno využít kompenzační opatření) nebo 
nevyjmenovaných stacionárních zdrojů (kompetence ORP). 

6. Vyjádření odboru dopravy z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen 
KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán ve věci řešení silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a za použití 
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona nemá k „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Blansko“ připomínky. 

KrÚ JMK OD dále dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje následující 
požadavek k zadání změny B2019-Z3 ÚP Blansko: Navrhované plochy zástavby, přiléhající k 
silnicím II. nebo III. tř., budou dopravně napojovány zejména na silnice funkční skupiny B dle 
ČSN 736110 v omezené míře. 

Dává na zvážení prověřit na úrovni územního plánu možné dopady zrušení přejezdu silnice 
III/37937 při jeho nahrazení přemostěním. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: Stanovisko odboru dopravy KrÚ JMK je zařazeno i do kapitoly 
5.4.2 této Zprávy. 

7. Vyjádření odboru kultury a památkové péče z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko 
k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá 
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kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V 
daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
odboru kultury a památkové péče. 

8. Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska stavebního zákona: 
OÚPSŘ konstatuje, že kapitola 3. Vyhodnocení souladu ÚP s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem je zpracovaná dostatečným způsobem a 
odpovídá stávajícím podmínkám. Návrh zprávy konkretizuje, jak jsou v ÚP Blansko v platném 
znění (tj. ve znění změny B2017-ZÚR) respektovány republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území a konstatuje polohu města Blanska v oblasti ležící na 
rozvojové ose OS9 s tím, že řešení ÚP Blansko neomezuje budoucí využití koridorů řešených 
v politice územního rozvoje 2008 a jejích aktualizacích. Z Politiky územního rozvoje ČR ve 
znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 nevyplývají pro správní území města žádné nové požadavky. ÚP 
Blansko byl uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR 
JMK) změnou B2017-ZÚR, která nabyla účinnosti 27.11.2018. Kapitola 2. Problémy k řešení 
v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) vyhodnocuje problémy k 
řešení vyplývající z ÚAP ORP Blansko 2016 a konstatuje, že problémy, které byly zjištěny v 
řešeném území, již jsou v platném ÚP Blansko řešeny a nové problémy k řešení pro platný ÚP 
Blansko z aktualizace ÚAP 2016 nevyplývají. Ve vztahu k ÚAP JMK 2017 je konstatováno, že 
záměry dotýkající se správního území Blanska byly převzaty do ZÚR JMK, které ÚP Blansko 
zohlednil změnou B2017-ZÚR. Změny ÚP Blansko uvedené v návrhu zprávy jsou situovány 
mimo předmětné koridory, pro jejich řešení z ÚAP JMK požadavky nevyplývají. OÚPSŘ nemá 
k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ připomínky. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: Projektant bude respektovat obvyklé požadavky 
dotčeného orgánu na úseku ochrany ZPF na obsah a odůvodnění dokumentace (viz 
požadavky v části B.1 koordinovaného stanoviska), zohlední požadavek dotčeného orgánu na 
úseku vodního hospodářství na etapizaci a podmiňující opatření u ploch záměrů n-01, n-02, 
n-03, n-04, n-05, n-06, n-07, n-11, n-13, n-14 a n-22 (viz požadavky v části B.3 koordinovaného 
stanoviska), zohlední obecné upozornění zařazené ve vyjádření dotčeného orgánu na úseku 
ochrany ovzduší (viz požadavky v části B.5 koordinovaného stanoviska) zejména ve vztahu 
k předmětům změn v kolizních polohách (n-01, n-08, n-14, n-15 a n-16). Projektant vyhodnotí 
požadavek dotčeného orgánu na úseku dopravy ve vztahu k poznámkám v kapitolách 5.4.2 a 
11.1 této Zprávy. Až do 14.10.2019 nebylo Pořizovateli ÚPD zřejmé, že obsah dlouhodobě 
zmiňované dokumentace „DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“ zahrnuje i přímé 
prostorové požadavky na posun tělesa železnice ve stabilizovaných částech území. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště 
Blansko - KHSJM 58817/2019/BK/HOK - S-KHSJM 03474/2019 z 24.10.2019 (doručeno 
29.10.2019 pod MBK 55829/2019) 

Dne 2. 10. 2019 doručil na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v 
Brně (dále také „KHS JmK“) pořizovatel územně plánovací dokumentace – Městský úřad 
Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, podle § 
47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
(dále jen stavební zákon), oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn. KHS JmK jako orgán ochrany veřejného 
zdraví věcně a místně příslušný dle § 78 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
258/2000 Sb.“), dle ust.§ 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 55 odst. 1 s 
přiměřeným použitím § 47 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vydává toto 
stanovisko: S ohledem na skutečnost, že součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Blansko jsou pokyny pro zpracování návrhů změn, požadujeme z důvodu eliminace resp. 
minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům 
vztáhnout k veškerým vymezeným plochám následující podmínky na ochranu zdraví obyvatel 
a uvést v Textové části územního plánu následující znění textu (problematiku doporučuji pro 
přehlednost uvést v samostatné kapitole – např. Obecné podmínky či Ochrana zdraví 
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obyvatel): • Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku 
ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze 
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková 
zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb (a to vč. zátěže ze záměrů, které budou uvedeny 
v platné územně plánovací dokumentaci, u nich lze důvodně předjímat, že budou zdrojem 
hluku a vibrací po uvedení do provozu, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo 
železničních drahách). Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad 
záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. 
vibracemi. Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného 
souhlasu ke stavbě podle § 77 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. do území zatíženého zdrojem 
hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska 
podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. měření hluku provedené podle § 32a zákona č. 
258/2000 Sb. a návrh opatření k ochraně před hlukem. • Plochy možných negativních vlivů na 
akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území umístit za předpokladu splnění 
povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku 
případně vibrací. Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí 
být prokázáno, že celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu 
kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních 
předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch vymezených v územně plánovací 
dokumentaci pro situování akusticky chráněných prostorů, případně vč. doložení reálnosti 
provedení protihlukových opatření. Odůvodnění: Územní plán Blansko (dále ÚP) byl vydán 
dne 6. 12. 2011, nabyl účinnosti dne 22. 12. 2011. Návrh ÚP Blansko byl zpracován podle 
zákona č. 183/2006 Sb. a podle jeho prováděcích předpisů, ve znění platném v době 
projednání návrhu ÚP. Doposud byly vydány 3 změny tohoto ÚP. Jedná se o druhou Zprávu 
o uplatňování ÚP Blansko od vydání ÚP Blansko v roce 2011 s tím, že 1. Zpráva byla 
zpracována pro období 12/2011 – 12/2015. 2. zpráva je zpracována pro období 01/2016 – 
12/2019. Součástí této 2. Zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu. 
Jedná se o konkrétní návrhy parciálních změn, u nichž se předpokládá možnost pořizování 
zkráceným postupem podle § 55b stavebního zákona. Zastavěné území bylo vymezeno v 
rámci zpracování ÚP Blansko k datu červenec 2011 a rozšířeno v lokalitách dílčích předmětů 
změn B2013-Z1f v části města Blansko – Těchov a B2013–Z1j v části města Blansko - 
Klepačov v květnu 2014 a dílčích předmětech změny B2015–Z2, pořízené na základě 1. 
Zprávy. Zastavěné území má rozlohu 797,39 ha. Nezastavěné území má výměru cca 3697 
ha. ÚP Blansko je zpracován pro celé správní území města, které zahrnuje celkem 8 
katastrálních území, tj. katastrální území Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice, 
Klepačov, Lažánky u Blanska, Olešná u Blanska a Těchov. Řešené území je děleno na 
zastavěné a nezastavěné části území a nově jsou definovány zastavitelné plochy a plochy 
změn v krajině. Navržená koncepce rozvoje území Blanska respektuje záměry nadřazené 
dokumentace. Pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu v rozsahu zadání změn. 
V rámci řešení změny B2019-Z3 mají být prověřeny podněty (p) a návrhy (n) externích 
subjektů. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: Následoval výčet předmětů, který byl při převedení do této 
Zprávy vypuštěn. 

Podněty p-01 až 06, které jsou návrhy změn ÚP Blansko iniciovanými samosprávou, a výše 
uvedené návrhy na pořízení změn externích subjektů byly posouzeny Pořizovatelem ÚP 
Blansko ve smyslu ust. § 46 odst. 2 stavebního zákona a dle odst. 3 stejného ustanovení byly 
postoupeny prostřednictvím Rady města Blansko Zastupitelstvu města Blansko, které pořízení 
schválilo přijetím usnesení č. 30 a 31 na 3. zasedání 12.03.2019 s tím, že o pořízení změny 
dle návrhů n-08 a n-15 bude rozhodnuto až v průběhu projednání Zprávy o uplatňování ÚP 
Blansko. Pořízení změny ÚP Blansko dle návrhů n–10 (Žižlavice – rozšíření ploch bydlení v 
lokalitě rekreace u původního RD Žižlavice 107), n-12 (Žižlavice – návrh zrušení plošného 
omezení rekreační zástavby), n-17 (Blansko – změna koncepce části území areálu ADAST) 
schváleno nebylo. Podnět města Blansko označený jako p-07 byl uplatněn až v květnu 2019, 
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na základě neúspěchu jednání o dotčení exekucí zatížených pozemků záměrem nové 
komunikace pro cyklisty a pěší. Podnět p-08 byl uplatněn v dubnu 2019 na základě neúspěchu 
jednání s vlastníky pozemků dotčených projektovým řešením záměru. Soulad územního plánu 
s politikou územního rozvoje byl prověřen. ÚP Blansko byl dán do souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací změnou B2017-ZÚR. Změny ÚP budou obecně vyhodnoceny 
ve vztahu k nadřazené územně plánovací dokumentaci. Pro řešení změn požadavky 
nevyplývají. V trase cyklokoridoru nadmístního významu je řešena změna p-07, která má 
připravovanou stavbu cyklistické a pěší komunikace podél silnice II/379 zařadit do veřejně 
prospěšných staveb. Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů ORP Blansko 
- předmětem řešení změn není odstranění závad. Změny rovněž nevyvolají vznik dalších 
závad. KHS JmK posoudila předmětnou Zprávu s pokyny pro zpracování návrhů změn z 
hlediska ochrany veřejného zdraví a vzhledem k nutnosti eliminace resp. minimalizace 
potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních 
podmínek uplatnila požadavky uvedené ve výrokové části tohoto stanoviska a to mj. ve smyslu 
ustanovení § 30, § 34 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, a 
ustanovení právních předpisů souvisejících zejména s přihlédnutím k vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich využití ve smyslu využití 
přípustného, nepřípustného a podmíněně přípustného v obecné rovině. Splnění těchto 
podmínek by mělo zamezit nevhodnému umístění uvažovaných záměrů a umožnit koncepční 
urbanistické řešení a ochranu veřejného zdraví. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: Jedná se o požadavky dotčeného orgánu, uplatněné 
v obvyklé podobě. Projektant je vyhodnotí v rámci zpracování návrhu a jeho odůvodnění. 
V případě nejasností je bude konzultovat. 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Praha 
- SpMO 1871-969/2019-1150 - Sp. zn.: 95570/2019-1150-OÚZ-BR z 01.11.2019 (doručeno 
01.11.2019 pod MBK 569850/2019) 

Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu 
se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a 
místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra 
obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu, v platném znění, se ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vyjadřuje: k 
předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu nemá Ministerstvo obrany 
připomínky. Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny územního 
plánu , Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva 
obrany do textové a grafické části návrhu této změny. Do správního území obce zasahuje 
vymezené území Ministerstva obrany: - OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení 
vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být 
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících 
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje 
respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - 
koordinačního výkresu. Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva 
obrany: - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 
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1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat 
podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických 
komunikacích. V části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový 
podklad, ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. V části koridoru RR 
směrů s atributem výšky 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 
přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, 
ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. Ministerstvo obrany požaduje 
respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - 
koordinačního výkresu. - Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován 
z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 
183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

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

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice.) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“. Výše uvedená vymezená území Ministerstva 
obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a 
zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti 
státu. Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území 
úřadu územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů 
ORP. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: I v tomto případě bylo konstatováno, že se jedná o 
požadavky dotčeného orgánu uplatněné v obvyklé podobě. Projektant je vyhodnotí v rámci 
zpracování návrhu a jeho odůvodnění. V případě nejasností je bude konzultovat. Součástí 
stanoviska byl kontakt na oprávněnou osobu pro konzultace a doplňující vyjádření, který 
Pořizovatel ÚPD projektantovi na jeho žádost poskytne. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, Praha - MPO 76225/2019 z 07.10.2019 
(doručeno 10.10.2019 pod MBK 52780/2019) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, na základě 515 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využiti 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 55 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, sek návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko vyjadřuje 
následovně: Severozápadně od města byly vymezeny netěžené dobývací prostory č. 60273 
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Dolní Lhota II a č. 60236 Blansko - Dolní Lhota a výhradní ložiska sklářských a slévárenských 
písků č. 3090400 Blansko 1 Jezírka a č. 3129900 Spešov - Dolní Lhota, zatímco při 
jihozápadním okraji Blanska se nachází dobývací prostor č. 60333 Blansko III - Mošna a 
výhradní ložisko sklářských a slévárenských písků č. 3090500 Blansko 2 - Mošna (a také 
ložisko nevyhrazených nerostů - cihlářské suroviny č. 3129800 Blansko, které je ovšem 
součásti pozemku). V Pokynech pro zpracování návrhů změn ÚP (pod souborným označením 
B2019-Z3) je navrženo k prověření celkem 28 podnětů ke změně využití ploch, z nich podnět 
n-06 (rozšíření ploch bydlení). Zasahuje do netěženého dobývacího prostoru Dolní Lhota II. S 
tímto záměrem souhlasíme pouze za podmínky, že bude realizován až po zrušeni, popř. 
zmenšeni dobývacího prostoru, kde je v současné době těžba slévárenských písků zastavena. 
Ostatní podněty do dobývacích prostorů ani ložisek nezasahují, nicméně upozorňujeme, že v 
následné změně ÚP je bude nezbytné respektovat. Plochy ostatních prognózních zdrojů 
stavebního kamene č. 92874 Dolní Lhota a sklářských a slévárenských písků č. 9057400 
Blansko Mošna severozápadně, resp. jihozápadně od města nejsou limity využiti území. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: Dodané vyjádření má zásadní vliv na dílčí předmět 
pořízení změny B2019-Z3n-06, v jehož návrhu, doručeném 03.12.2018 pod  MBK 46613/2018 
bylo zařazeno pouze prohlášení o souhlasu provozovatele dobývacího prostoru Kalcit s.r.o. 
Z obsahu stanoviska vyplývá, že možnost využití případně vymezené zastavitelné plochy je 
nutno podmínit změnou vymezení dobývacího prostoru Dolní Lhota II ev. č. 60273 nebo 
pořízení změny do této doby odložit. Možnost řešení vyhodnotí projektant v součinnosti 
s Pořizovatelem ÚPD. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa 
CHKO Moravský kras, Blansko - SR/0402/JM/2019 - 3 z 11.11.2019 (doručeno 11.11.2019 
pod MBK 58341/2019) 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa 
CHKO Moravský kras (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) v postavení dotčeného orgánu podle § 136 
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní 
řád“), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen „StavZ“), podle § 55 odst. 1 a 2 ve spojení s § 47 odst. 2 StavZ 
na základě oznámení Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, odd. územního 
plánování a regionálního rozvoje, ze dne 2. 10. 2019, vydává ve smyslu § 2 odst. 2, písmeno 
g) zákona k Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn, 
ze dne 2. 10. 2019, č. j. MBK 50602/2019 (dále jen „Zpráva“) toto vyjádření: Agentura při 
hodnocení a uplatnění požadavků ke zprávě o uplatňování ÚP, zadání ÚP či změny ÚP 
vychází ze znění zákona a Nařízení vlády č. 83/2019 ze dne 18. března 2019, kterým byla 
vyhlášena Chráněná krajinná oblast Moravský kras (dále jen CHKO). Jako podkladů využívá 
Plánu péče o CHKO Moravský kras na období 2019-2028, studie preventivního hodnocení 
krajinného rázu CHKO Moravský kras, vlastních znalostí o území a dalších odborných 
podkladů (biologické průzkumy, apod.), Plán péče o CHKO Moravský kras je ve smyslu § 38 
odst. 1 zákona odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody a slouží jako podklad 
pro jiné druhy plánovacích dokumentů, např. územně plánovací dokumentaci. V předložené 
Zprávě se území CHKO Moravský kras týká navržená změna n-04: Těchov – zohlednění ploch 
záměru na východním okraji zastavěného území. Jedná se o III. zónu CHKO Moravský kras 
dle zonace odstupňované ochrany přírody stanovené Ministerstvem životního prostředí 
vyhláškou č. 84/2019 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras ze dne 20. 3. 2019. Tzn., že se na této ploše s výstavbou nepočítalo. 
Rozšiřování zastavitelného území v daném místě není příliš zdařilé, neboť výstavba v tomto 
místě bude mít negativní vliv na krajinný ráz. Současná výstavba se na příjezdu do obce 
uplatňuje pouze červenými střechami v zeleni, což je typický znak krajiny Moravského krasu. 
V případě další výstavby nad horizont již budou vystupovat celé stavby. Doporučujeme nejříve 
zastavět proluky v zastavěném území a nové zastavitelné lochy orientovat směrem k Blansku, 
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mimo CHKO Moravský kras. V nezbytně nutném případě navrhnout v ÚP plochy zeleně formou 
sadu, které by výstavbu pohledově skryly a vytvořily by přechod do volné krajiny. K dosažení 
dohody ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, tj. stanovení plošného a prostorového uspořádání a 
podmínky ochrany krajinného rázu (Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v 
zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno 
plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem 
ochrany přírody), Agentura předkládá návrh podmínek pro části města Blanska zasahující do 
CHKO Moravský kras (Těchov, Lažánky): - v obci zachovat a dále budovat pro bydlení stavby 
venkovského charakteru typické pro Moravský kras, - tvarové řešení novostaveb volit 
jednoduché, - minimální plochu stavebních pozemků v zastavitelných plochách pro 
novostavby volit 800 m2 s maximální zastavěností pro rodinný dům 30%, ostatní stavby včetně 
zpevněných ploch 25% a pro zeleň zachovat 45% pozemku, - výšku běžné zástavby v 
centrální části obce stanovit nejvýše podle převažující okolní zástavby, max. 2 NP, - výšku 
výstavby na okraji obce omezit na přízemní, max. 1,5 podlažní s využitím podkroví, - novou 
výstavbu na okraji obce orientovat zahradami směrem do volné krajiny, - ctít tradiční způsob 
ulicové zástavby a nové stavby situovat pouze v uliční frontě podél komunikací, nepřipustit 
chaotickou výstavbu rodinných domů za přední uliční frontou při hlubších parcelách, - v území 
nevytvářet nové dominanty, ať již hmotností souborů nebo jeho částí nebo výškou, výjimečný 
vzhled připustit pouze u funkčně výjimečných objektů (kostel, škola, obecní úřad, kulturní dům, 
hasičská zbrojnice, tělocvična, léčebna apod.), - oplocení volit typické vesnické, - ve volné 
krajině nepřipustit novou výstavbu, včetně oplocení a zpevněných asfaltových a betonových 
komunikací. Pro jednoznačnost stanovených podmínek v ÚP doplnit slovník pojmů, ve kterém 
budou definovány důležité pojmy: „Stavby venkovského charakteru typické pro Moravský kras“ 
– mají jednoduchý půdorys obdélníkový, L, U nebo uzavřený dvorec, přízemní s možností 
obytného podkroví (max. 1,5-podlažní), v centrální části obce v souladu s převažující okolní 
zástavbou možné max. 2 NP, sedlové nebo polovalbové střechy se sklonem 35 - 45°, barva 
střešní krytiny červená, červenohnědá, v odůvodněných případech hnědá, materiál skládaná 
střešní taška keramická nebo betonová s prolisem, příp. plechová s imitací střešní tašky, 
fasády opatřeny omítkou ve světlých odstínech barevnosti přírodních pigmentů. „Podkroví 
stavby venkovského charakteru typické pro Moravský kras“ – obytný prostor pod sedlovou 
střechou nebo polovalbovou střechou se sklonem 35 - 45°, s výškou nadezdívky do 1,25 m, 
prosvětlené střešními okny nebo pultovými vikýři. „Typické vesnické oplocení“ – např. plaňkový 
plot, kamenná zídka na sucho, oplocení pletivem, dřevěnými latěmi nebo zděnými sloupky s 
možností podezdívky a s typickou výplní (dřevěné latě, pletivo, apod.), nevhodné jsou 
betonové stěny. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: Dodané vyjádření se vztahuje k obecným podmínkám 
využití zastavitelných ploch a změn (umístění staveb) v zastavěném území a k řešení 
přechodu zástavby do krajiny. Projektant bude zohlednění požadavků v rozpracovanosti 
konzultovat s Pořizovatelem ÚPD. 

Konkrétní požadavky k dílčím předmětům změn: 

Lokalizace předmětů je zřetelná z přílohy Zprávy s mapou s rozložením předmětů a mapových 
výřezů a popisů v kapitolách 5.1 a 5.2 této Zprávy  

p-01 : Klepačov – vymezení VPS komunikačního napojení nezastav. území pod ul. Polní 

Město Blansko požaduje vymezení plochy VPS pro dopravu. Při jižní straně prodloužení ulice 
Polní v části města Blansko – Klepačov byla vymezena plocha veřejného prostranství 
v jednom ze tří míst původně vytipovaných pro napojení navazujícího nezastavěného území 
pro jeho budoucí využití. V předchozím územním plánu zde byly územní rezervy pro rozvoj 
bydlení. V rámci projednání změny ÚP Blansko B2013-Z1 se měla prověřit vhodná poloha 
tohoto napojení. Projektant vybral jihozápadní – spodní a konkretizoval zde vymezení plochy 
veřejných prostranství a zeleně vyhrazené (zahrada). Vymezení zastavitelné plochy bylo 
odvozeno od původně vydaného územního rozhodnutí a upraveného umístění stavby. Město 
Blansko hodlá pod tímto řešením realizovat komunikaci v části plochy privátního pozemku 
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parc. č. 364/136 v katastrálním území Klepačov, mimo plošné vymezení stavebního pozemku 
rozestavěného rodinného domu na pozemku parc. č. 364/139. Vlastník s řešením nesouhlasí 
a odmítá udělit souhlas s tím, že dopravní napojení navazujících ploch má být provedeno přes 
pozemek parc. č. 364/63 v katastrálním území Klepačov jiného vlastníka. Město Blansko 
požaduje návrh, vymezení a odůvodnění plochy pro realizaci veřejně prospěšné stavby. 
Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch, souvisí 
s problematikou koncepce veřejné infrastruktury a v případě zohlednění může ovlivnit 
navazující nezastavěné území (uspořádání krajiny).  

p-02 : Blansko – prověření VPS propojení ulic Sušilova a Údolní 

Město Blansko požaduje prověření opodstatněnosti návrhu dopravního propojení v režimu 
veřejně prospěšné stavby mezi ulicemi Sušilova a Údolní v poloze stávajícího chodníku na 
pozemku parc. č. 1746/1 v katastrálním území Blansko. Město Blansko zde – po realizaci 
chodníku, hodlá stav stabilizovat a provést majetková vypořádání z jeho pohledu zbytkových 
ploch. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch, souvisí 
s problematikou koncepce veřejné infrastruktury.  

p-03 : Blansko – prověření ploch pro výstavbu bytového domu v ulici Purkyňova 

Město Blansko zvažuje využití pozemku odstraněné stavby parc. č. 1846 v katastrálním území 
Blansko, při ulici Purkyňova pro bytový dům. Projektant má tento záměr prověřit v souvislosti 
charakteru a podmínek v území. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a 
zastavitelných ploch, souvisí s problematikou koncepce veřejné infrastruktury.  

p-04 : Obůrka – rozsah veřejných prostranství v lokalitě Pod okny 

Město Blansko bylo opakovaně kontaktováno vlastníky pozemků ve vymezení ploch veřejných 
prostranství v privátních pozemcích východně od centrální části města Blansko – Obůrka. 
V předchozím prověření se jednalo o dílčí předmět změny ÚP B2015-A1f. K zařazení plochy 
VPS do ÚP Blansko v letech 2010 až 2011 došlo na základě požadavku města Blansko zlepšit 
podmínky v nekapacitní ulici a vytvořit podmínky pro budoucí rozšíření zástavby východním 
směrem. Projektant má tento původní záměr opětovně prověřit. Problém se dotýká vymezení 
zastavěného území a zastavitelných ploch, souvisí s problematikou koncepce veřejné 
infrastruktury a v případě zohlednění může ovlivnit navazující nezastavěné území (uspořádání 
krajiny). 

p-05 : splašková kanalizace Olešná 

Město Blansko zadalo vyřešení změny návrhu odkanalizování v části města Blansko Olešná, 
napojením na městskou ČOV prostřednictvím lesních pozemků, orné půdy a dalších ploch 
v mezilehlém nezastavěném území. K podnětu nebyl dodán žádný grafický podklad, ale bude 
se jednat o úpravu řešení ÚP Blansko je navržená stoková síť spádována na západní okraj 
zastavěného území k návrhu místní ČOV. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a 
zastavitelných ploch, spadá do problematiky koncepce veřejné infrastruktury a může ovlivnit 
navazující nezastavěné území (uspořádání krajiny). 

p-06 : rozšíření zástavby v ulici Nad Žlíbkem 

Město Blansko jedná o směně pozemků, jejíž součástí je obecní pozemek parc. č. 674/10 v 
katastrálním území Blansko, pro který nemá město Blansko využití. Nabyvatel zde uvažuje 
výstavbu objektu pro individuální bydlení. Problém se dotýká vymezení zastavitelných ploch 
v zastavěném území. 

p-07 : Blansko – veřejně prospěšná stavba cyklotrasy v ul. Gellhornova 

Město Blansko jedná o umístění stavby (viz konkrétní záměr stavby chodníku pro smíšený 
provoz pěších a cyklistů) s několika přechody pře železniční vlečku a silnici II/379 v ulici 
Gellhornova v Blansku. Část dotčených pozemků je v exekuci a konkurzní správce odmítá 
dohodnout akceptovatelný návrh majetkového řešení. Město hodlá problém řešit v režimu 
VPS. Chodník má být řešen od vjezdu k budově na pozemku st. p. 3475 v katastrálním území 
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Blansko po jižní straně místní komunikace a jejímu připojení na silnici II/379, před autobusovou 
zastávkou má přejít na severní stranu komunikace a proti objektu na pozemku st. p. 3477 
severně od železniční vlečky, u pozemku parc. č. 1490 zpět k severní straně silnice II/379 až 
k místu proti stavbě na pozemku st. p. 4274, kde chodník přejde na jižní stranu silnice, kde 
bude veden až ke křižovatce (odbočení) silnice III/37920 k části města Blansko Skalní Mlýn. 
V úseku silnice II/379, proti budově na pozemku st. p. 3482 v katastrálním území Blansko, je 
při jižním okraji silnice navrženo rozšíření o cca 0,8m a úprava povrchu po výkopu. Měla by 
zde být naznačena úprava směrového oblouku. V dotčených trasách místní komunikace a 
silnice II/379 je v ÚP Blansko cyklodoprava vedena pouze jako stav v rámci vozovky. Problém 
se dotýká vymezení zastavitelných ploch v zastavěném území, bez přímých dopadů na 
zastavitelné plochy a krajinu. 

p-08 : Těchov – veřejně prospěšná stavba místní komunikace v zahradách pod školkou  

Město Blansko připravilo projekt úpravy stávající privátní účelové komunikace, napojující 
zastavitelnou plochu Z6f v katastrálním území Těchov. Dle dodaných podkladů je zde 
navržena obousměrná jednopruhová komunikace v šíři 3,5 + 2x 15cm obrubník, ukončená 
obratištěm typu kladivo délky 24m v ploše lesního pozemku parc. č. 683/1 v katastrálním 
území Těchov, se záborem do 4m od hranice lesního pozemku. V dodaném podkladu byl 
zobrazen nevyhovující (těsný) souběh s oplocením pozemků parc. č. 806/11 a 806/12, oba v 
katastrálním území Těchov. Vzhledem k rozměru proluky mezi oplocením byl těsný souběh 
zobrazen i s oplocením pozemku a pozemku parc. č. 810/1 v katastrálním území Těchov. Oba 
úseky oplocení bude nutno přeložit. V ÚP Blansko je v území naznačena pouze VPS technické 
infrastruktury. Má být doplněna VPD dopravní stavby. Problém se dotýká vymezení 
zastavěného území a zastavitelných ploch, spadá do problematiky koncepce veřejné 
infrastruktury a má ovlivnit navazující nezastavěné území, pozemky PUPFL. 

n-01 : Staré Blansko - bydlení v zahradách nad ulicí Brněnská 

Fyzická osoba požádala o vymezení zastavitelné plochy pro realizaci rodinného domu bydlení 
na části pozemku zahrady parc. č. 300/13 v katastrálním území Blansko. Sousední pozemek 
parc. č. 298/4 v katastrálním území Blansko jiného vlastníka nebyl v žádosti zmíněn – jedná 
se o majetkovou součást východněji situovaného zastavěného stavebního pozemku rodinného 
domu Brněnská 1429/26b (budova na pozemku st. p. 1472 v katastrálním území Blansko). 
Předmětný pozemek navrhovatele je součástí souvislé skupiny pozemků st. p 1473/1, st. p 
2083/15 a st. p. 4999 (součástí pozemku je stavba) a pozemků parc. č. 298/2, 299/1, 300/10, 
300/11, 300/12, 300/13 a 301/1, vše v katastrálním území Blansko, zapsaných na LV 2209, 
jako pozemky rodinného domu Brněnská 1589/26c. Problém se dotýká vymezení zastavěného 
území a zastavitelných ploch, může spadat do problematiky koncepce veřejné infrastruktury a 
může ovlivnit navazující původně vymezené nezastavěné území. V koordinovaném 
stanovisku KrÚ Jmk byl uplatněn požadavek OŽP na úseku vodního hospodářství na etapizaci 
a podmínění využití (výstavby v této ploše) realizací veřejné technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace). 

n-02 : Horní Lhota – rozšíření ploch bydlení v lokalitě nad Familiemi 

Fyzická osoba požádala o rozšíření zastavitelné plochy Z4 v katastrálním území Horní Lhota 
u Blanska do ploch K4 na pozemcích parc. č. 460/23, 460/76 a 460/77, vše v katastrálním 
území Horní Lhota u Blanska, s cílem zlepšit podmínky využití jíž vybudované dopravní a 
technické infrastruktury. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných 
ploch, spadá do problematiky koncepce veřejné infrastruktury (je realizovaná) a může ovlivnit 
navazující nezastavěné území – budou redukovány plochy funkčního typu ZS v chybném 
vymezení 50m pásma lesa, které je v ÚP Blansko vyznačeno od plochy pozemků s druhem 
využití ostatní plocha. Hranice PUPFL je až na hranici pozemku parc. č. 458 v katastrálním 
území Horní Lhota u Blanska. Bude opraveno. V koordinovaném stanovisku KrÚ Jmk byl 
uplatněn požadavek OŽP na úseku vodního hospodářství na etapizaci a podmínění využití 
(výstavby v této ploše) realizací veřejné technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). 
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Poznámka Pořizovatele ÚPD: (původní text bez úprav - oproti projednávanému návrhu textu 
této Zprávy pouze změněn formát písma, aby nedošlo k záměně za citace) Následující dva 
předměty: n-03 a n-04, byly projednány se Zastupitelstvem města Blansko v režimu „schválení 
pořízení“ v březnu 2019 s odůvodněním, že v případě předmětu n-03 se jedná o opakovaně 
předložený a již ucelený návrh změny ve využití ploch (na území části města Blansko – Těchov 
jsou již původně vymezené hlavní zastavitelné plochy využity a je nezbytné připravovat další 
lokalitu – zde v mezeře zastavěných území) a v případě předmětu n-04 o věcnou marginalitu, 
zlepšující pouze parametry využití pozemku záměru jednoho rodinného domu po změně jeho 
hranice (má zde dojít k posunu hranice zastavěného území). V té době nebyl žádný signál, že 
by bylo nutno v hodnocení zohledňovat nějaká jiná řešení, Pořizovatelem ÚP Blansko byla 
zmíněna pouze možnost dříve vymezené zastavitelné plochy o některé dlouhodobě nevyužité 
pozemky, pokud to bude vyžadovat například dohoda s orgány ochrany ZPF. Pořizovatel ÚP 
Blansko však současně předpokládal, že by se jednalo až o zcela krajní možnost zejména 
proto, že předmětem n-04 je plocha v řádu desítek metrů čtverečních a v předmětu n-03 jsou 
dotčeny zástavbou obklopené a na současný dopravní skelet napojené extenzivně využívané 
plochy zatravněné orné půdy v třídách IV. a V. jejichž využití bylo v procesu pořízené změny 
ÚP Blansko B2015-Z2 časově zařazeno do období po úpravách ÚP Blansko na základě této 
Zprávy. Pořizovatel ÚP Blansko v té době neměl informaci o záměru stavebního využití ploch 
pozemků parc. č. 517/23, 517/24 a 517/25, vše v katastrálním území Těchov (v opožděném 
návrhu na pořízení změny z 25.09.2019 – MBK 50049/2019 byl chybně uveden pozemek parc. 
č. 571/25, který neexistuje). Pořizovatel ÚP Blansko nyní dospěl k závěru, že zohlednění 
tohoto návrhu na vymezení zastavitelných ploch v plochách zemědělských pozemků 
nezastavěného území (rozšíření zastavitelné plochy Z23 východním směrem) by zásadním 
způsobem změnilo podmínky hodnocení návrhů n-03 a n-04 a takto identifikovaná rizika 
konzultoval s určeným zastupitelem. Ten požadoval, aby s dodatečně uplatněným návrhem 
bylo naloženo jako s návrhem opožděným, u něhož nebylo schváleno pořízení. Pořizovatel 
proto pouze informaci o jeho uplatnění zahnul do poznámek k popisu návrhů n-03 a n-04 
v kapitole 5. této Zprávy a to této kapitoly s tím, že konkrétní řešení bude na projektantovi, 
který může s touto informací pracovat například v rámci návrhu plošného rozsahu předmětu 
změny n-04. Tímto alternativním krokem by však projektant rozhodně neměl ohrozit celý 
proces pořizované změny. 

K tíži navrhovatele opožděného návrhu svědčí to, že o dělení pozemku parc. č. 517/2 
v katastrálním území Těchov došlo v roce 2017 na základě zcela nekonkrétní žádosti (byl 
uveden prodej částí pozemků s druhem využití orná půda bez změny ve využití) a nesouhlas 
Pořizovatele ÚP Blansko, který poukazoval na snížení efektivity využití zemědělských ploch 
(viz obecná ochrana nezastavěného území), obecný stavební úřad řešil ve vydaném územním 
rozhodnutí SÚ ÚR 183/2017–32753/2017/Ša – SMBK 27130/2017-SÚ/Ša z 08.09.2017 
upozorněním žadateli na přípustné využití ploch dle ÚP Blansko. Vklad pozemků do katastru 
nemovitostí byl proveden společně s kupní smlouvou již ke dni 13.12.2017 a přesto došlo 
k uplatnění návrhu na změnu až několik měsíců po opakovaně oznamované lhůtě (závěr roku 
2018) pro shromažďování předmětů pravidelné aktualizace ÚP Blansko a nemohlo tak dojít ke 
společnému hodnocení uplatněných návrhů. 
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n-03 : Těchov – nové plochy bydlení v severní části území 

Skupina fyzických osob požádala společným návrhem, s grafickým a textovým popisem řešení 
a postupu realizace záměru, o vymezení zastavitelné plochy v konkrétnějším rozsahu než byly 
odmítnuté předměty změny B2015-Z2d-1 a B2015-
Z2d-2. Jedná se o návrh vymezení ploch 
s uzavřenou strukturou (stavební pozemky 
orientované do krajiny zahradami), obsloužených 
větvemi místních komunikací, navržených 
v návaznosti na upravený dopravní prostor stávající 
komunikace. Návrh vymezení ploch se dotýká 
pozemků parc. č. 430/1, 430/24, 430/61, 432/1 a 
509/19, vše v katastrálním území Těchov a 
vyplňuje mezeru mezi zastavěnými územími bez 
negativního dopadu na navazující plochy 
nezastavěného území. Součástí řešení je i náznak 
napojení navazujících ploch. Problém se dotýká 
vymezení zastavěného území a zastavitelných 
ploch, spadá do problematiky koncepce veřejné 
infrastruktury a má ovlivnit navazující nezastavěné 
území. Severozápadní část ploch je dotčena vymezením 50m pásma lesa. V koordinovaném 
stanovisku KrÚ Jmk byl uplatněn požadavek OŽP na úseku vodního hospodářství na etapizaci 
a podmínění využití (výstavby v této ploše) realizací veřejné technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace). 

n-04 : Těchov – zohlednění ploch záměru na východním okraji zastavěného území 

Fyzická osoba požádala o zohlednění nové polohy společné hranice pozemků parc. č. 509/2 
a 509/52, oba v katastrálním území Těchov. Plocha pozemku parc. č. 509/2 má být využita 
pro záměr rodinného domu, jehož návrh je v kolizi s grafickou částí ÚP Blansko. Hranice 
zastavěného území zde byla vymezena na základě původní hranice intravilánu. V následném 
období byl pozemek parc. č. 509/2 v katastrálním území Těchov vkladem do katastru 
nemovitostí rozšířen o část navazujícího pozemku v šíři cca 3m. Problém se dotýká vymezení 
zastavěného území a zastavitelných ploch a může ovlivnit využití části navazujícího 
nezastavěného území. Pozemek byl původně majetkovou součástí rodinného domu Těchov 
118. Plánovaná stavba má být protilehlým záměrem v zastavitelné ploše Z23. Uvažuje se 
výstavba přízemního nepodsklepeného rodinného domu se sedlovou střechou doplněnou 
pultovými vikýři, jejíž návrh reaguje na atypickou větší hmotu sousední stavby Těchov 118. 
V koordinovaném stanovisku KrÚ Jmk byl uplatněn požadavek OŽP na úseku vodního 
hospodářství na etapizaci a podmínění využití (výstavby v této ploše) realizací veřejné 
technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). 

n-05 : Horní Lhota - rozšíření ploch bydlení v zahradách zast. území lokality na Familiích 

Fyzická osoba požádala o vymezení zastavitelné plochy individuálního bydlení v ploše 
pozemků parc. č. 374/1 a 377/1, oba v katastrálním území Horní Lhota u Blanska. V návrhu 
bylo zmíněno pouze využití těchto pozemků. Navazující pozemky a ostatní zahrady rodinných 
domů jsou v majetku jiných fyzických osob. Rozvoj bydlení zde byl navržen v minulosti, jako 
územní rezerva, ale vlastnici o změnu využití zahrad rodinných domů nikdy neprojevili zájem. 
Předpokládá se prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy funkčního typu BI nebo BV. 
Problém se dotýká vymezení zastavitelných ploch. V koordinovaném stanovisku KrÚ Jmk byl 
uplatněn požadavek OŽP na úseku vodního hospodářství na etapizaci a podmínění využití 
(výstavby v této ploše) realizací veřejné technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). 

n-06 : Dolní Lhota - rozšíření ploch bydlení jižně od ZÚ v dobývacím prostoru 

Fyzické osoby požádaly o vymezení zastavitelné plochy individuálního bydlení v ploše 
pozemků parc. č. 570/95 a 570/102, oba v katastrálním území Dolní Lhota, se zmínkou o 
možném využití alespoň části sousedního pozemku parc. č. 570/89 v katastrálním území Dolní 
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Lhota s tím, že se jedná o plochy ve vymezení ochranného pásma vodního zdroje (II. stupeň 
– vnitřní) a dobývacího prostoru, jehož provozovatel (Kalcit s.r.o., IČO 26245311) vyslovil se 
změnou jejich využití souhlas. Předjednání s příslušným orgánem státní báňské správy však 
doloženo nebylo. Předpokládá se prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy funkčního 
typu BV. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch ve vymezení 
limitů využití technické povahy, s možným ovlivněním činností v dobývacím prostoru, které 
bude hodnotit příslušný dotčený orgán a ovlivnění nové funkce bude hodnotit orgán ochrany 
veřejného zdraví. V koordinovaném stanovisku KrÚ Jmk byl uplatněn požadavek OŽP na 
úseku vodního hospodářství na etapizaci a podmínění využití (výstavby v této ploše) realizací 
veřejné technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). Ve stanovisku Ministerstva obchodu 
uvedeném výše je konstatováno, že možnost využití případně vymezené zastavitelné plochy 
je nutno podmínit změnou vymezení dobývacího prostoru Dolní Lhota II ev. č. 60273. 
Projektant vyhodnotí, zda bude nesouhlas řešen stanovením podmínky nebo návrhem 
odložení předmětu pořízení změny. 

n-07 : Češkovice - rozšíření zastavitelných ploch v severním okraji zastavěného území 

Fyzické osoba požádaly o zohlednění rozsahu majetků navazujících na současnou stavbu 
rodinného domu Blansko – Češkovice 179, se zahradou na pozemku parc. č. 1322/3 v 
katastrálním území Těchov. Jedná se o plochy pozemků parc. č. 1322/4, 1323/3 a 1323/4, vše 
v katastrálním území Těchov, které by měly být zařazeny do plochy bydlení nebo rekreace. 
Jedná se o plochy ve vymezení 50m pásma lesa a územní rezervy funkčního typu RN, mimo 
vymezení zastavěného území. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a 
zastavitelných ploch a může ovlivnit využití části navazujícího nezastavěného území. 
V koordinovaném stanovisku KrÚ Jmk byl uplatněn požadavek OŽP na úseku vodního 
hospodářství na etapizaci a podmínění využití (výstavby v této ploše) realizací veřejné 
technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). 

n-08 : Blansko – záměr bydlení východně od areálu Metra v ul. Pražská 

Právnická osoba požádala o vymezení ploch hromadného bydlení v plochách pro dopravní 
obsluhu (bývalé nádraží) a dalších plochách navazujících na utlumovaný výrobní areál při 
západní straně ul. Pražská v Blansku, které jsou v majetku společnosti Areal Blansko Pražská 
a.s. (LV 10143 v katastrálním území Blansko). Jedná se o pozemky st. p. 3985 (součástí 
pozemku je stavba) a pozemky parc. č. 1006/1, 1006/44, 1006/45, 1006/50, 1006/51, 1006/63, 
1006/69, 1006/72, 1006/73, 1006/75, 1006/85, 1006/86, 1006/98 a 1006/120 s tím, že jejich 
plocha bude prověřována - společně s plochou pozemků jiné fyzické osoby (LV 99501) dle 
samostatně uplatněného návrhu změny n-15, zastavovací studií zpracovanou urbanistou. 
Zapojení navazujících ploch jiných vlastníků prozatím zmíněno nebylo. V případě plochy 
návrhu n-15 se uvažuje realizace stavby pro seniorské bydlení nebo bydlení v režimu domu 
s pečovatelskou službou. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných 
ploch při dotčení limitů technické povahy, s možným ovlivněním činností v přilehlém výrobním 
areálu. I zde však dochází k transformacím a konverzím původní výrobní funkce. Vzájemné 
vlivy bude hodnotit zejména příslušný dotčený orgán ochrany veřejného zdraví. V doplnění 
koordinovaného stanoviska KrÚ Jmk byl 25.11.2019 uplatněn požadavek OŽP KrÚ Jmk na 
provedení hodnocení SEA (viz obsah kapitoly 6 této Zprávy). 

n-09 : Dolní Lhota – změna využití původního areálu ZD ZERA Rájec – Jestřebí 

Právnická osoba požádala o změnu stabilizovaných ploch zemědělské výroby, vymezených 
v ÚP Blansko v rozporu s dlouhodobým stavem, do ploch pro sport a rekreaci v souvislosti se 
záměrem sportovní střelnice. Jedná se o část pozemků zapsaných na LV 350 v katastrálním 
území Dolní Lhota (mimo pozemky na současném přístupu do plochy) pozemek st. p. 638/1 
(součástí pozemku je stavba) a pozemky parc. č. 634/24, 639/1, 639/2, 639/5, 639/7, 639/9, 
639/10, 639/11, 639/12, 639/13, 643/30, 643/31, 643/32, 643/34 a 643/35. V souvislosti s tím 
by měly být prověřeny i bezprostředně navazující plochy. Problém se dotýká vymezení 
zastavěného území a zastavitelných ploch a může ovlivnit využití části navazujícího 
zastavěného a nezastavěného území. 
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Doplnění Pořizovatele ÚPD: V rámci projednání návrhu Zprávy byla uplatněna připomínka (viz 
kapitola 11.2.2 této Zprávy) s návrhem rozšíření předmětu změny n-09 o pozemky parc. č. 
637, 643/27 a 643/41, vše v katastrálním území Dolní Lhota s tím, že jejich vlastník chce 
pozemky využit pro zřízení dílny pro kovovýrobu a rozměru cca 350m2. Výrobní prostory mají 
být využity pro práci na klasických a CNC frézovacích a soustružnických strojích, prostor pro 
skladování materiálu a zázemí pro zaměstnance. 

n-11 : Blansko – změna rozsahu prověření změn v lokalitě Zborovec 

Fyzická osoba, která jednala s městem Blansko o dotčení svých pozemků záměrem úprav 
dopravní obsluhy stabilizovaných a rozvojových částí území se s městem Blansko dohodla na 
rozsahu omezení pro úpravy veřejných prostranství na západním a severním okraji privátního 
majetku. V platném ÚP Blansko je zde – na základě požadavku města Blansko uplatněného 
k projednané změně ÚP Blansko B2013-Z1, vymezena plocha VPS pro severozápadní 
segment zastavitelné plochy (plocha přestavby) P18 a pro navazující plochu územní rezervy 
RP6 v režimu ploch pro úpravy veřejných prostranství PV. Řešení ÚP Blansko mělo vliv na 
hodnocení záměru rodinného domu navrhovatele na rozhodnutím vymezené části pozemku 
parc. č. 905/1 v katastrálním území Blansko. Prozatím je zde (v návaznosti na plochu obecního 
pozemku parc. č. 903/4, a v odkazu na prováděcí předpis stavebního zákona) stanoven 
prostor pro veřejné prostranství šíře 8m (měřeno od protilehlé stavby rodinného domu 
Zborovec 2548/3 bez návrhu oplocení), jehož opodstatnění navrhovatel, s podporou města 
Blansko, zpochybňuje. Stejně tak je zpochybňováno rozšíření ploch veřejných prostranství pro 
dopravní obsluhu pozemků režimu VPS do severozápadního okraje pozemku parc. č. 905/6 
(nově rovněž v majetku stavebníka – navrhovatele) s tím, že na tomto pozemku již (po 
majetkové změně) již žádný další záměr nebude. Otázka změn ve využití navazujících ploch 
zahrad s rekreačními objekty (dle původního požadavku města Blansko se jednalo o plochy 
potenciálně využitelné pro zhodnocení vybudované veřejné infrastruktury pro lokalitu s ulicí 
Březinky, aktuálně se jedná o plochy územních rezerv bydlení) zohledněna není. Nebyl dodán 
žádný podklad, ze kterého by bylo zřejmé, jak by mohla být výhledově organizována a 
obsloužena plocha územní rezervy RP6, ale ani podklad ze kterého by vyplývalo, že město 
Blansko na využití tohoto území již rezignovalo. Projektant opětovně prověří potenciál území 
s ohledem na přítomné stabilizované plochy bydlení v koncové části nekapacitní ulice a 
s ohledem na plochy územních rezerv. Problém se dotýká vymezení zastavitelných ploch 
v zastavěném území a může ovlivnit využití části navazujícího území. Řešení bude souviset 
s územním rozvojem a rozvojem veřejné infrastruktury. V koordinovaném stanovisku KrÚ Jmk 
byl uplatněn požadavek OŽP na úseku vodního hospodářství na etapizaci a podmínění využití 
(výstavby v této ploše) realizací veřejné technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). 

n-13 : Hořice – rozvoj bydlení při jihozápadním okraji zastavěného území 

Fyzická osoba, která iniciovala změnu dopravní obsluhy a vymezení zastavitelných ploch při 
jihozápadním okraji zastavěného území části města Blansko – Hořice, na základě které vznikla 
v procesu změny ÚP Blansko B2015-Z2 zastavitelná plocha Z10 v katastrálním území Hořice 
u Blanska, navrhla - v souvislosti s budováním nové větve ulice v ploše pozemku parc. č. 
333/63 v katastrálním území Hořice u Blanska rozšíření zastavitelných ploch v územní rezervě 
R2 do plochy pozemků parc. č. 333/67 a 333/68, oba v katastrálním území Hořice u Blanska. 
Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch a může ovlivnit využití 
části navazujícího nezastavěného území, kde by měl být, v souvislosti s naznačenou 
představou o tvaru pozemků, korigován návrh veřejné infrastruktury. V koordinovaném 
stanovisku KrÚ Jmk byl uplatněn požadavek OŽP na úseku vodního hospodářství na etapizaci 
a podmínění využití (výstavby v této ploše) realizací veřejné technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace). 

n-14 : Blansko - rozvoj bydlení pod územím Regulačního plánu Blansko – Luhy 

Právnická osoba, která iniciovala změnu využití ploch vázaných na původní výrobní areál pod 
řešeným územím Regulačního plánu Blansko – Luhy, jedná se o plochu přestavby P23 
v katastrálním území Blansko, na zastavitelné plochy funkčního typu OV: občanské vybavení 
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– veřejná vybavenost, podala návrh na změnu využití těchto ploch na plochy pro individuální 
bydlení. Jedná se o plochy pozemků parc. č. 949/11, 952/1 a st. p. 4624, vše v katastrálním 
území Blansko, které by měly být posouzeny na tento nově zamýšlený účel v souvislostech 
navazující stávající a plánované zástavby. Problém se dotýká vymezení zastavitelných ploch 
a může ovlivnit využití části navazujícího zastavěného území a aktuálně nezastavěného území 
regulačního plánu. V koordinovaném stanovisku KrÚ Jmk byl uplatněn požadavek OŽP na 
úseku vodního hospodářství na etapizaci a podmínění využití (výstavby v této ploše) realizací 
veřejné technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). 

n-15 : Blansko - rozvoj bydlení v ul. Pražská 

Právnická osoba požádala o vymezení ploch pro bydlení (bylo uvedeno dům s pečovatelskou 
službou apod.) v plochách funkčního typu DS : plochy dopravní infrastruktury silniční, severně 
od bývalého nádraží utlumovaného výrobního areálu při západní straně ul. Pražská v Blansku. 
Jedná se o plochy pozemků parc. č. 1006/62, 1006/66, 1006/67, 1006/68,1006/70,1006/71 a 
1006/125, vše v katastrálním území Blansko, které měly být prověřeny zastavovací studií 
společně s plochami majetku společnosti Areal Blansko Pražská a.s., viz předmět N-08. 
Předpokládá se, že projektant změny vyhodnotí předané podklady v širších souvislostech. 
Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch při dotčení limitů 
technické povahy, s možným ovlivněním činností v přilehlém výrobním areálu. I zde však 
dochází k transformacím a konverzím původní výrobní funkce. Vzájemné vlivy bude hodnotit 
zejména příslušný dotčený orgán ochrany veřejného zdraví. Jak již bylo uvedeno u předmětu 
n-08, v doplnění koordinovaného stanoviska KrÚ Jmk byl 25.11.2019 uplatněn požadavek 
OŽP KrÚ Jmk na provedení hodnocení SEA (viz obsah kapitoly 6 této Zprávy). 

n-16 : Staré Blansko – změna využití v terasách nad nádražím ČD 

Právnická osoba, která iniciovala vymezení zastavitelných ploch Z51 funkčního typu SV : 
plochy smíšené obytné venkovské v terasách nad nádražím ČD v Blansku ve změně B2015-
Z2, následně požadovala změnu do tohoto funkčního typu i v případě ploch pozemků parc. č. 
541/1, 541/10, 541/11, 541/12, 541/13 a 542/2, vše v katastrálním území Blansko, zařazených 
do zastavitelných ploch Z30 výroby funkčního typu VP. V mezidobí byl navíc dodán další návrh 
s úpravou požadavku tak, že v zastavitelné ploše Z51 by měl být realizován soubor obytných 
staveb (rodinné domy dle návrhu Sollaron Architects). Na požadavky Pořizovatele ÚP Blansko 
k úpravě a doplnění podkladů reagoval navrhovatel přeposláním sdělení projektanta záměru, 
která budou předána projektantovi změny ÚP Blansko v nekomentované podobě, společně 
s podklady dodané studie. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných 
ploch v dotčení limitů přírodní (50m pásmo lesa) a technické (hluk z ploch dopravy) povahy, 
které budou hodnotit dotčené orgány. Řešení by mělo být spojeno s úpravami dopravní a 
technické infrastruktury. 

n-18 : Staré Blansko – rekreační zahrada pod Hořicemi 

Fyzická osoba uplatnila návrh na vymezení ploch individuální rekreace ve smíšených plochách 
nezastavěného území funkčního typu NS na pozemku parc. č. 329/2 v katastrálním území 
Blansko. Jedná se o plochu s druhem využití trvalý travní porost, v prudkém svahu se 
vzrostlými porosty, jehož oplocení mohlo být při zpracování ÚP Blansko zachyceno, stejně 
jako změny využití navazujících ploch (viz využitý funkční typ NS), nicméně nevyhovuje 
záměru navrhovatele. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch 
v 50m pásmu lesa. 

n-19 : Olešná – úprava návrhu infrastruktury území 

Fyzická osoba uplatnila návrh na úpravu vymezení ploch VPS pro veřejnou infrastrukturu na 
východním okraji území části města Blansko – Olešná, s cílem vyloučit nebo minimalizovat 
zásah do plochy pozemků parc. č. 136/12 a 136/58, oba v katastrálním území Olešná u 
Blanska. Pozemky parc. č. 136/14 a 287/24, oba v katastrálním území Olešná u Blanska, 
vázané na současnou nezpevněnou komunikaci mají společnou šíři cca 6,5m. V rámci podání 
návrhu se poukazovalo na to, že současné majetkové řešení je dostatečné a že není zájem 



83 
 

přes prostor před novostavbou rodinného domu čp. 80 převádět dopravu nadměrných nákladů 
k plochám výroby. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch v 
50m pásmu lesa a má být prověřena aktuální potřeba VPS pro dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

n-20 : Staré Blansko – změna využití penzionu Hořická 32 

V současných plochách pro podnikání při ulici Hořická, v blízkosti křižovatky s ulicí Pod Strání, 
má být omezena nebo ukončena činnost a objekty a pozemky ve stabilizovaných plochách 
funkčního typu SV již mají být využity pouze pro čisté bydlení. Problém se dotýká pouze změny 
funkčního typu v zastavěném území. 

n-21 : Klepačov – svahy pod zastavěným územím ulice Dlouhá 

Fyzická osoba uplatnila návrh na prověření možností intenzifikace využití ploch 
nezastavěného území na pozemcích parc. č. 424/1, 424/4, 424/15, 426/2, 427/1 a 428, vše v 
katastrálním území Klepačov. V návaznosti na východněji položené území přestavěného 
zemědělského areálu je uvažováno využití v intencích funkčního typu OK: občanské vybavení 
komerčního typu, nebo rekreace. Problém se dotýká vymezení zastavěného území a 
zastavitelných ploch v 50m pásmu lesa a v dotčení limitů veřejné technické infrastruktury. 
Řešení ovlivní využití nezastavěného území v různých funkčních typech. Přímé ovlivnění 
současného zastavěného území se nepředpokládá. Více v popisu návrhu v kapitole 5.2 této 
Zprávy. Předpokládá se přímé napojení ploch ze silnice III/37443. napojení pozemků v severní 
části zastavitelné plochy Z1 bydlení v rodinných domech se uvažuje plochou pozemku parc. 
č. 424/15 v katastrálním území Klepačov. 

n-22 : Olešná – návrh rozšíření zastavitelných ploch při severním okraji zastavěného území 

Stejná fyzická osoba uplatnila návrh na prověření možností intenzifikace využití ploch 
nezastavěného území na pozemcích parc. č. 251/2 a 281/7, oba v katastrálním území Olešná 
u Blanska, do zastavitelných ploch bydlení nebo rekreace. Vhodný cílový typ má vyhodnotit 
projektant změny v návaznosti na místní podmínky a předpoklady jejich změn. Problém se 
dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch a může být spojen s návrhem 
úprav veřejné dopravní a technické infrastruktury. Řešení může být spojeno s ovlivněním 
využití nezastavěného území. V koordinovaném stanovisku KrÚ Jmk byl uplatněn požadavek 
OŽP na úseku vodního hospodářství na etapizaci a podmínění využití (výstavby v této ploše) 
realizací veřejné technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). 

n-23 : Blansko – BD TRIKAYA, Písečná 

Právnická osoba oslovila město Blansko se žádostí o revizi podmínek využití zastavitelné 
plochy Z5 v katastrálním území Blansko nad sídlištěm Písečná, při ulici Pod Javory, pro kterou 
byla zpracována územní studie. ÚP Blansko zde reguluje intenzitu využití omezením výšky 
budoucích objektů na 4.NP a ustoupené podlaží. Navrhovatel poukazuje na sousedství objektu 
domu s pečovatelskou službou, který má 8.NP, stejně jako většina staveb v prostoru sídliště a 
nabízí řešení s vytrácením podlažnosti plánovaných objektů od nejvyšší stavby 
v severozápadním rohu lokality jihovýchodním směrem. Nejvyšší stavba by měla mít 7.NP (z 
dálkových pohledů pod úrovní střešní nástavby DPS), stavby na jihovýchodním okraji záměru 
by měly 3.NP. Vliv konkurenčního záměru na jižní polovině zastavitelné plochy, kde se 
deklaruje využití skupiny viladomů s výškou do 5.NP, zatím vedením města Blansko 
vyhodnocen nebyl. Problém se dotýká pouze změny dílčích podmínek využití při zachování 
funkčního typu zastavitelné plochy. 

Pro aktualizaci vymezení zastavěného území obdrží projektant podklady od pracoviště GIS 
v sídle pořizovatele ÚP Blansko. 
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5.4.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn  

S odkazem na popis v kapitolách 5.1, 5.2 a 5.4.1 této Zprávy budou prověřeny dílčí předměty 
změny p-01, p-02, p-03, p-04, p-05, p-07, p-08, n-01 (pokud bude předpokládána větší 
intenzita využití ploch), n-02 (nepřímo, jako zohlednění stavu s částečným využití zastavitelné 
plochy pro realizovanou dopravní infrastrukturu), n-03 (pokud nebude využito alternativní 
řešení s podmínkou územní studie), n-11, n-13, n-19, n-21 (v případě řešení konkrétnějšího 
dopravního napojení) a n-22 (v případě nutnosti řešení konkrétnějšího dopravního napojení). 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - JMK 
155225/2019 - S-JMK 141111/2019 z 31.10.2019 (koordinované stanovisko doručeno 
01.11.2019 pod MBK 56980/2019) 

3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů: OŽP jako dotčený vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 29 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 107 písm. a) vodního 
zákona, k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ obsahujícímu „Pokyny pro 
zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 
územního plánu vydává následující stanovisko: Požadujeme uvedení etapizace pro návrhové 
dílčí změny n-01 – n-07, n-11, n-13, n-14 a n-22 spočívající v podmínění výstavby ve výše 
uvedených lokalitách předchozí realizací veřejné technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace). 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: Projektant zohlední požadavek dotčeného orgánu na 
úseku vodního hospodářství na etapizaci a podmiňující opatření u ploch záměrů n-01, n-02, 
n-03, n-04, n-05, n-06, n-07, n-11, n-13, n-14 a n-22 (viz požadavky v části B.3 koordinovaného 
stanoviska. Seznam předmětů zařazených do této kapitoly v projednávaném návrhu Zprávy 
(viz úvodní odstavec) byl témto dotčeným orgánem redukován.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - JMK 
155225/2019 - S-JMK 141111/2019 z 31.10.2019 (koordinované stanovisko doručeno 
01.11.2019 pod MBK 56980/2019) 

6. Vyjádření odboru dopravy z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen 
KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán ve věci řešení silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a za použití 
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona nemá k „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Blansko“ připomínky. KrÚ JMK OD dále dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona 
uplatňuje následující požadavek k zadání změny B2019-Z3 ÚP Blansko: Navrhované plochy 
zástavby, přiléhající k silnicím II. nebo III. tř., budou dopravně napojovány zejména na silnice 
funkční skupiny B dle ČSN 736110 v omezené míře. Dává na zvážení prověřit na úrovni 
územního plánu možné dopady zrušení přejezdu silnice III/37937 při jeho nahrazení 
přemostěním. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: K zatím pouze neurčitému požadavku na nutnost řešit 
dopady plánovaného zrušení přejezdu silnice III/37937 přes železnici na Starém Blansku může 
Pořizovatel ÚPD konstatovat pouze to, že současně platná grafická část dokumentace ÚP 
Blansko v související ploše ulic Rožmitálova a Komenského obsahuje značku úprav prostoru 
v souvislosti s připravovanou změnou dopravního významu silnice na místní komunikaci. Pro 
úpravu rozsahu a trasování železnice byly dodány podklady městem Blansko až 14.10.2019, 
možnost jejich převzetí do řešení změny ÚP Blansko však kompetentní orgán (SŽDC) 
nepotvrdil ani na přímý dotaz, ani v rámci níže uvedeného vyjádření, doručeného v režimu na 
vědomí Pořizovateli 05.11.2019. Ve vyjádření je pouze odkaz na rozpracovanou dokumentaci, 
jejíž název se shoduje s označením podkladu, postoupeného městu Blansko z OD KrÚ Jmk 
14.10.2019, ve kterém je naznačeno ztojkolejnění a úprava směrového oblouku v úseku 
železnice od zastávky Blansko – město severním směrem. O vývoji jednání v dané věci nemá 
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Pořizovatel žádné informace. Určitá opatření v ÚP Blansko - v rámci předběžné opatrnosti 
přijmout lze, nicméně pokud doposud nebyly žádné dodané podklady označeny jako zcela 
relevantní, rozhodné zřejmě budou až změny v nadřazené ÚPD, kterou jsou ve vztahu k ÚP 
Blansko ZÚR JMK, nebo podklady, které budou participujícími subjekty dodány v prvním 
čtvrtletí 2020 do množiny podkladů rozpracovaného návrhu Změny ÚP Blansko B2019-Z3. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství, Praha - 
66221/2019-SŽDC-GŘ-O26 z 31.10.2019 (doručeno 05.11.2019 pod MBK 57387/2019) 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní 
cesta a plní funkci vlastníka dráhy a oprávněného investora pro drážní stavby, zajišťuje 
provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Vyjádření 
SŽDC se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva 
dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 
183/2006 Sb. Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující 
vyjádření: Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 260 Česká 
Třebová - Brno, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do 
kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše 
uvedeného zákona o dráhách. ZÚR JMK vymezují územní rezervu pro konvenční celostátní 
železniční trať RDZO7 Trať č. 260 Brno - Letovice - hranice kraje (- Česká Třebová), 
optimalizace, s šířkou koridoru 200 m mimo zastavěné území a zastavitelné plochy obce 
včetně Blanska, minimálně s šířkou koridoru 120 m. V projednávaném návrhu Aktualizace č. 
1 ZUR JMK převádíme stávající územní rezervu do návrhové plochy. V současné době 
probíhá zpracování DÚR stavby „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“, jejímž hlavním 
cílem je zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení v úseku Brno (mimo) - 
Skalice nad Svitavou (včetně) z CDP Přerov. Předpokladem k tomu je zejména zajištění 
bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, odstranění 
úrovňového přístupu na nástupiště s přístupem přes hlavní koleje. Současně s návrhem 
přeložky siln. III/37937 - mimoúrovňové křížení železnice k propojení Starého Blanska 
uplatňujeme návrh na zrušení přejezdu P6801 se zachováním podchodu pro pěší. Záměr 
uvedený v ÚP Blansko na výhledové přesunutí hlavního nádraží severním směrem jako 
náhradu současné stanice Blansko a zastávky Blansko-město nesledujeme ani 
neprověřujeme. V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném 
pásmu dráhy (n-16) požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

Doplnění hodnocení Pořizovatele ÚPD: Toto vyjádření bylo podkladem pro stanovisko 
Ministerstva dopravy ČR a v rámci konzultace jeho obsahu se zástupcem SŽDC bylo zjištěno, 
že tento subjekt, jako investor, prozatím nepovažuje přímé převzatí podkladu „DOZ Brno - 
Skalice nad Svitavou (včetně)“ z roku 2016 za vhodné a ze stejného důvodu SŽDC doposud 
tento podklad nešířil. Upozornění na kolizi se záměry města Blansko, které byly v území 
projednány a realizovány, vzal zástupce SŽDC na vědomí. Z obsahu vyjádření i stanoviska 
Ministerstva dopravy vyplývá, že i do aktualizace ZÚR Jmk bude pokyn vztahující se 
k železnici předán ve zcela obecné podobě, která nebude charakterizovat dopady na území, 
a ke zpřesnění tedy zřejmě dojde až v rámci úpravy ÚP Blansko, kterou bude zohledněn vliv 
navazující dokumentace. Dopad nadřazeného záměru bude konkretizován ve vymezení 
plochy přestavby (rozsah zastavitelné plochy funkčního typu DZ: plochy dopravní infrastruktury 
drážní a vymezení ploch VPS a asanačních zásahů). Projektant může obdržet – na žádost 
uplatněnou Pořizovateli ÚPD, výkres rozpracované dokumentace SUDOP Brno zak. č. 15062-
01-0716 z 08/2016, který Pořizovatel ÚPD obdržel od zástupce města Blansko 14.10.2019 
formou přeposlání EML zprávy OD KrÚ Jmk. 

Ministerstvo dopravy, Praha - 708/2019-910-UPR/2 z 01.11.2019 (doručeno 01.11.2019 pod 
MBK 56692/2019) 
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Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním 
orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za 
její uskutečňování. Ustanovení § 22 citovaného zákona dále uvádí, že ministerstva 
zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. Na základě ustanovení § 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 
odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 
písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění (dále jen „zákon o drahách“), podle 
§ 88 odst. 1 písm. k) a l) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 
zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, ke zprávě o uplatňování 
územního plánu Blansko. Drážní doprava: Řešeným územím je vedena trať č. 260 Brno - 
Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová) požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy 
dle výše uvedeného zákona o dráhách. V Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(ZÚR JMK) je pro optimalizaci této trati vymezena územní rezerva RDZ07 s šířkou koridoru 
200 m mimo zastavěné území a zastavitelné plochy obce včetně Blanska a s minimální šířkou 
koridoru 120 m v zastavěném území a zastavitelných plochách. Územní plán Blansko navrhuje 
přeložku sil. III/37937 jako mimoúrovňové křížení železnice k propojení Starého Blanska. V 
této souvislosti uplatňujeme návrh na zrušení stávajícího úrovňového přejezdu ulice 
Rožmitálova (Komenského). V současné době je ve stadiu rozpracovanosti dokumentace pro 
dálkové zabezpečení tratě „DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“. Z hlediska silniční, 
letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Doplnění hodnocení Pořizovatele ÚPD: Projektant vyhodnotí obsah stanoviska ve vztahu 
k výše uvedeným informacím a obsahu vyjádření SŽDC a OD KrÚ Jmk. Pořizovatel ÚPD 
konstatuje, že současný stav ÚP Blansko po vydání změny B2017-ZÚR požadavek na 
vymezení územních rezerv v daném rozsahu zohledňuje, nicméně až do 14.10.2019 nebylo 
Pořizovateli ÚPD zřejmé, že obsah dlouhodobě zmiňované dokumentace „DOZ Brno – Skalice 
nad Svitavou (včetně)“ zahrnuje i přímé prostorové požadavky na posun tělesa železnice ve 
stabilizovaných částech území. Její grafická ani textová podoba nebyla investorem ani jinými 
odpovědnými subjekty nikdy zpřístupněna a obsah jejího označení „zavedení dálkového 
ovládání zabezpečovacího zařízení“ bylo ve vztahu ke skutečným dopadům na území 
matoucí. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Brno - 001745/11300/2019 
z 21.10.2019 

Na základě oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko 
sděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy následující: 
Správním územím města jsou vedeny tyto silnice: II/374 Jevíčko - Boskovice - Blansko - Brno, 
II/379 Velká Bíteš - Tišnov - Blansko - Vyškov, III/37434 Horni Lhota - obchvat, 
III/37435Blansko - Spešov, III/37440 Blansko - Těchov - Sloup, III/37441 Těchov - Na oboře, 
III/37443 Klepačov - spojovací, III/37920 Blansko - Skalní mlýn, III/37921 Lažánky - 
Vilémovice, III/37937 Kateřina - Olešná - Blansko. Uvedené silnice jsou ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje. Obecně z hlediska dopravního připojeni návrhových ploch uvádíme, že 
při návrhu je nutné postupovat v souladu s § 12 „Podmínky pro připojení sousedních 
nemovitosti k silnicím a místním komunikacím“ a s § 11 „Podmínky pro vzájemné připojování 
pozemních komunikaci“ vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a v souladu s ČSN 73 6110 „Projektováni místních komunikaci“ a 
ČSN 73 6102 „Projektováni křižovatek na pozemních komunikacích“ v jejich aktuálním zněni. 
Vzhledem k tomu, že územím města Blansko nejsou vedeny žádné stávající ani výhledové 
trasy dálnic nebo silnic I. třídy, projednávaná UPD se nedotýká zájmů ŘSD ČR. K 
předloženému návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko nemáme připomínky. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: Bere na vědomí 
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5.4.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

S odkazem na popis v kapitolách 5.1, 5.2 a 5.4.1 této Zprávy může být prověření podmínek 
pro změny v nezastavěném území v řešení dílčích předmětů změny p-01, p-04, p-05, p-08, n-
01 (pokud budou zachovány plochy nezastavěného území – zahrady jsou součástí pozemků 
rodinných domů), n-02, n-03 (v případě řešení přechodu do volné krajiny), n-04, n-07, n-09, n-
13, n-21 a n-22. 

Požadavky stanovisek OŽP KrÚ Jmk (stanovisko dle § 45i výše uvedeného zákona, ve kterém 
byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 
2000 a stanovisko k problematice SEA hodnocení) jsou zařazeny do kapitol 5.4.1 a 6 této 
Zprávy, stejně jako požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (stanovisko dle § 45i a 
vyjádření k podmínkám využití na území CHKO Moravský kras). 

5.5 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na 
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit  

Změny ve vymezení ploch územních rezerv jsou součástí předmět n-07 v katastrálním území 
Těchov, části města Blansko – Češkovice a předmětu n-13 v katastrálním území Hořice u 
Blanska. Problematika územních rezerv může být dotčena v předmětu p-01 v katastrálním 
území Klepačov, popř. v rámci prověření podnětu p-04 v katastrálním území Těchov, části 
města Blansko – Obůrka. 

5.6 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit 
vyvlastnění nebo předkupní právo 

S odkazem na popis v kapitolách 5.1, 5.2, 5.4.1 a 5.4.2 této Zprávy budou prověřeny dílčí 
předměty změny p-01, p-02, p-03, p-04, p-07, p-08, n-03 (v úpravě dopravního napojení a v 
zastavitelné ploše, pokud nebude využito alternativní řešení s podmínkou územní studie), n-
11, a n-19. 

5.7 Požadavky na prověření vymezení plocha a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

V ÚP Blansko nebyla vymezena plocha, jejíž využití by bylo podmíněno zpracování 
regulačního plánu a potřeba nevyplynula ani z aktuálního prověření. Zpracování územní studie 
bylo předepsáno pro lokality nad sídlištěm Písečná, v přestavbovém území areálu ADAST 
Blansko, v centru města Blansko a v lokalitě Zborovec, jako součást předmětu změny B2013-
Z1 na základě požadavku města Blansko. V lokalitě nad sídlištěm Písečná má být zpracovaná 
územní studie Z5 z roku 2014 revidována na základě návrhu změny n-23 (viz kapitola 5.2 a 
5.4.1 této Zprávy). Územní studie pro střed města Blansko se zpracovává, s cílem prověřit 
v aktuálních podmínkách koncepci (rozsah zástavby) dle původního regulačního plánu. 
V případě území areálu ADAST požadavek trvá, viz kapitola 5.3 této Zprávy. V lokalitě 
Zborovec má být podmínka součástí prověření na základě návrhu n-11. 

5.8 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změn územního plánu a na 
uspořádání jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změny budou zpracovány ve smyslu znění zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
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analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a její Přílohy č. 7 a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění.  

Při zpracování změn Pořizovatel doporučuje využít metodické doporučení Ministerstva pro 
místní rozvoj z prosince 2014 „Změna územního plánu – obsah“.  

Součástí Odůvodnění změn bude tzv. srovnávací text. 

Dokumentace návrhů Změn bude obsahovat dvě části - Návrh Změny a Odůvodnění Změny.  

Změny ÚP mohou být zpracovány společně v jedné dokumentaci. 

Textová část Odůvodnění změny bude obsahovat níže uvedené kapitoly: 

1. Postup při pořízení změny územního plánu, 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, 

4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů, 

6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, 

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, včetně sdělení, jak bylo 
stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, 

9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání popřípadě vyhodnocení souladu 

9.1 se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v 
případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ, 

9.2 s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 
51 odst. 3 SZ, 

9.3 s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 
3 SZ, 

9.4 s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení (pro účely projednání bude kapitola nazvána 
odůvodnění navrhovaného věcného řešení) 

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch, 

12. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

14. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 

15. Vyhodnocení připomínek. 

Kapitoly výše označené tučně kurzívou vypracuje projektant územního plánu. 

Čistopis dokumentace změn bude předán pořizovateli v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení. 
Pro účely veřejného projednání v počtu 3 vyhotovení (1x obec, 1x Pořizovatel ÚP Blansko, 1x 
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KrÚ JMK). V digitální podobě budou předána data návrhu ve formátu využitelném pro GIS 
aplikace – dle dohody. Dokumentace bude dále předána v podobě využitelné pro prezentaci 
na webových stránkách města Blansko a při projednání (ve formátu PDF). 

Úplné znění ÚP Blansko bude obsahovat kromě úprav výrokové části i koordinační výkres, ve 
kterém budou zohledněny údaje o území z aktuálních územně analytických podkladů obce s 
rozšířenou působností Blansko z roku 2016 a aktualizované údaje, které Pořizovatel zajistil v 
rámci průběžné aktualizace za rok 2018 a 2019. Grafická část bude zpracována na podkladě 
aktuální katastrální mapy. Úplné znění bude rovněž zpracováno ve strojově čitelném formátu. 

Součástí projednávaného návrhu bude hodnocení SEA dle požadavků kapitoly 6 této Zprávy. 

6. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU 
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Odbor životního prostředí - 
JMK 147762/2019 - S - JMK 141936/2019 OŽP/Kno z 15.10.2019 (stanovisko doručeno 
16.10.2019 pod MBK 54229/2019) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 
77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) vyhodnotil na základě žádosti, kterou 
podal pořizovatel územně plánovací dokumentace Městský úřad Blansko, odbor stavební 
úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, možnosti vlivu koncepce „Návrh 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn“ a 
vydává stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce 
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy 
Natura 2000. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází ze skutečnosti, že 
hodnocená koncepce svou lokalizací návrhů jednotlivých změn a jejich věcnou povahou nemá 
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předmět ochrany 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Záměr označený v 
koncepci jako „p-07 : Blansko – veřejně prospěšná stavba cyklotrasy v ul. Gellhornova“ je sice 
situován při hranici evropsky významné lokality Moravský kras (CZ0624130), nicméně s 
ohledem na skutečnost, že se řešený záměr dotýká pouze vymezení zastavitelných ploch v 
zastavěném území, bez přímých dopadů na zastavitelné plochy a krajinu (viz citace na str. 65 
koncepce), lze možný významný vliv na výše uvedenou evropsky významnou lokalitu vyloučit. 
Pro úplnost je na místě doplnit, že do části území města Blanska zasahuje území chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras, v důsledku čehož se tato část území nachází ve věcné a místní 
působnosti jiného orgánu ochrany přírody, tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 
regionálního pracoviště Jižní Morava. Jelikož jsou ale navržené změny v hodnocené koncepci 
lokalizovány výhradně do území mimo chráněnou krajinnou oblast Moravský kras, kde je 
dotčeným orgánem Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, není v 
tomto případě účelné žádat tento orgán ochrany přírody o vydání dalšího stanoviska podle § 
45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem 
podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nejedná 
se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a 
rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – 
koordinované stanovisko JMK 155225/2019 - S-JMK 141111/2019 z 31.10.2019 
(koordinované stanovisko doručeno 01.11.2019 pod MBK 56980/2019) v části A) Stanovisko 
odboru životního prostředí (OŽP), obsahovalo následující upozornění:  

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 k „Návrhu Zprávy o 
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uplatňování územního plánu Blansko“ obsahujícího „Pokyny pro zpracování změny územního 
plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 územního plánu sděluje, že 
stanovisko k požadavku na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí nelze vydat 
bez stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody, tedy Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky, regionálního pracoviště Jižní Morava, Oddělení správy chráněné krajinné 
oblasti Moravský kras. Stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ obsahujícího „Pokyny pro 
zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 
územního plánu bude vydáno samostatně po obdržení stanoviska Agentury ochrany přírody a 
krajiny České republiky, regionálního pracoviště Jižní Morava, Oddělení správy chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras, vydaného dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa 
CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko - SR/0402/JM/2019 - 2 z 11.11.2019 
(stanovisko doručeno po výzvě Pořizovatele ÚPD 11.11.2019 pod MBK 58343/2019) 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa 
CHKO Moravský kras (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), obdržela oznámení Městského úřadu 
Blansko, odboru stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, o 
projednání „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování 
návrhů změn“ (dále jen „Návrh“) s žádostí o stanovisko podle § 45i zákona. Agentura 
posoudila, zda může mít předložený Návrh samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality (dále jen „EVL“) Moravský kras na území CHKO Moravský kras a na základě 
tohoto posouzení vydává následující stanovisko: Významný vliv Návrhu na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost EVL Moravský kras na území CHKO Moravský kras 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry ve smyslu § 45 i) zákona lze 
vyloučit. Odůvodnění: Agentura obdržela žádost Městského úřadu Blansko, odboru stavební 
úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, o stanovisko podle § 45i zákona k 
předloženému Návrhu. Agentura posoudila, 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 ve smyslu ustanovení § 45i zákona. Z 
předloženého Návrhu se území CHKO Moravský kras týká návrh n-04 – zohlednění ploch 
záměru na východním okraji zastavěného území. Jedná o rozšíření zastavitelných ploch pro 
rodinné bydlení v přímé návaznosti na zastavitelné území schválené předchozí úpravou 
územního plánu. Návrh n-04 je umístěn ve III. zóně CHKO Moravský kras dle zonace 
odstupňované ochrany přírody stanovené Ministerstvem životního prostředí vyhláškou č. 
84/2019 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras ze dne 
20. 3. 2019. Tato lokalita se nachází mimo území EVL Moravský kras. Z uvedeného důvodu 
lze možný významný vliv na EVL Moravský kras na území CHKO Moravský kras vyloučit. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - doplnění stanoviska 
původního stanoviska KrÚ JMK (viz výše část A) - JMK 167742/2019 - S-JMK 166889/2019 
OŽP/Zlv z 22.11.2019 (doručeno 25.11.2019 pod MBK 60809/2019) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje uplatnil v rámci koordinovaného stanoviska vydaného pod 
č. j. JMK 155225/2019, dne 31.10.2019, k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu 
Blansko“ obsahujícího „Pokyny pro zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky 
na obsah změny B2019-Z3 územního plánu Blansko, stanovisko dle ust. § 55 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), přičemž bylo přiměřeně použito ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. V 
části A. tohoto stanoviska sdělil odbor životního prostředí Krajského úřadu jihomoravského 
kraje (OŽP) jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 
písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
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souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, že stanovisko k požadavku na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí nelze vydat bez stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody, tedy Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Jižní Morava, Oddělení 
správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Zároveň OŽP upozornil, že stanovisko podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k „Návrhu Zprávy o 
uplatňování územního plánu Blansko“ obsahujícího „Pokyny pro zpracování změny územního 
plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 územního plánu bude vydáno 
samostatně po obdržení stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 
regionálního pracoviště Jižní Morava, Oddělení správy chráněné krajinné oblasti Moravský 
kras (dále jen „Agentura“), vydaného dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dne 11.11.2019 obdržel OŽP stanovisko Agentury k 
„Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“, jehož součástí jsou pokyny pro 
zpracování návrhu změny B2019-Z3 územního plánu Blansko vydané dle ust. § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. 
SR/0402/JM/2019-2, ze dne 11.11.2019. V tomto stanovisku Agentura konstatuje, že 
významný vliv Návrhu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Moravský kras 
na území CHKO Moravský kras samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 
ve smyslu § 45 i) zákona lze vyloučit. Na základě výše uvedeného OŽP posoudil předložený 
„Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ obsahující „Pokyny pro zpracování 
změny územního plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 územního plánu 
Blansko z hlediska možných dopadů na životní prostředí a doplňuje své stanovisko č. j. JMK 
155225/2019 ze dne 31.10.2019, v bodě A., takto: 

A. Stanovisko 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní 
prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí tímto 
uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změny B2019-Z3 územního plánu Blansko na 
životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“). Toto SEA vyhodnocení musí být zpracováno 
osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rámcový obsah 
SEA vyhodnocení je uveden v příloze stavebního zákona. Odůvodnění: „Návrh Zprávy o 
uplatňování územního plánu Blansko“ obsahující „Pokyny pro zpracování změny územního 
plánu Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 územního plánu Blansko obsahuje 
mimo jiné požadavek na prověření vymezení plochy n-08: Blansko – záměr bydlení východně 
od areálu Metra v ul. Pražská pro výrobu a skladování, a to bez bližší specifikace jejího 
výrobního využití. Navrhovaná plocha se nachází v těsné blízkosti ploch stávajícího bydlení. 
Vzhledem k vysoké míře obecnosti předkládaného návrhu bez uvedení přesného přípustného 
využití návrhových ploch ve vztahu k životnímu prostředí či plochám navzájem, nelze vyloučit 
návrh takových ploch, které by umožňovaly realizaci záměrů povinně posuzovaných dle 
zákona; případně takových ploch, které by samy o sobě spadaly pod povinnost posouzení dle 
zákona. Z výše uvedeného plyne, že „Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko“ 
obsahující „Pokyny pro zpracování změny územního plánu Blansko“ s požadavky na obsah 
změny B2019-Z3 územního plánu Blansko může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů 
uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a změna 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 Zprávy o uplatňování 
územního plánu Blansko“ obsahujícího „Pokyny pro zpracování změny územního plánu 
Blansko“ s požadavky na obsah změny B2019-Z3 územního plánu Blansko a charakter 
řešeného území se SEA vyhodnocení zaměří zejména na problematiku ochrany přírody a 
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krajiny a krajinného rázu, ochranu vod, ochranu zemědělského půdního fondu, 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 
koridorů 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. V 
ostatních částech zůstává koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
č.j. JMK 155225/2019 ze dne 31.10.2019, v platnosti. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: Krajský úřad Jihomoravského kraje uplatnil požadavek 
na vyhodnocení vlivů připravované dílčí změny Územního plánu Blansko n-08 na životní 
prostředí v doplnění původně vydaného koordinovaného stanoviska Krajského úřad 
Jihomoravského kraje JMK 155225/2019 z 31.10.2019 (doručeno 01.11.2019 pod MBK 
56980/2019), samostatným stanoviskem JMK 167742/2019 z 22.11.2019 (doručeno 
25.11.2019 pod MBK 60809/2019), ve kterém je uvedeno, že Krajský úřad Jihomoravského 
kraje uplatnil k návrhu Zprávy s požadavky na obsah změny B2019-Z3 územního plánu 
Blansko, stanovisko dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, přičemž bylo přiměřeně 
použito ustanovení § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona, s tím, že v části A) tohoto stanoviska 
sdělil OŽP KrÚ Jmk, jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle 
ustanovení § 22 písm. d) 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, že stanovisko k požadavku na vyhodnocení vlivů územního plánu 
na životní prostředí nelze vydat bez stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody, tedy 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Jižní Morava, 
Oddělení správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Zároveň OŽP KrÚ Jmk upozornil, 
že stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu 
Zprávy bude vydáno samostatně po obdržení stanoviska Agentury vydaného dle ust. § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dne 
11.11.2019 obdržel OŽP KrÚ Jmk (po výzvě Pořizovatele ÚPD) stanovisko Agentury vydané 
dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, pod č. j. SR/0402/JM/2019-2, ze dne 11.11.2019, na což byl Pořizovatelem ÚPD 
samostatně upozorněn. V tomto stanovisku Agentura konstatovala, že významný vliv Návrhu 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Moravský kras na území CHKO 
Moravský kras samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry ve smyslu § 45 
i) zákona lze vyloučit. Na základě výše uvedeného OŽP předložený návrh Zprávy posoudil 
doplnil své stanovisko ve výstupu JMK 155225/2019 ze dne 31.10.2019 tak, že uplatnil 
požadavek na vyhodnocení vlivů změny B2019-Z3 územního plánu Blansko na životní 
prostředí (SEA vyhodnocení). 

K tomu Pořizovatel ÚP Blansko uvádí, že vyhodnocení předpokládaných vlivů změn na 
udržitelný rozvoj území bude zpracováno podle Přílohy č. 5  vyhlášky č. 500/2006 Sb., v 
platném znění. Budou hodnoceny vlivy, které lze rozumně předpokládat a to v rozsahu, 
podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má územní plán. Vlivy se stanoví odborným odhadem. 
Vyhodnocení bude obsahovat: 

A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy 
stavebního zákona, 
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C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na skutečnosti zjištěné v územně analytických 
podkladech, 

E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách 
územního rozvoje, 

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí. 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich 
soulad. 

Bod B Přílohy nebude vyhodnocován – viz stanovisko krajského úřadu z hlediska zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a text odůvodnění doplňujícího stanoviska níže.  

Bod D přílohy nebude vyhodnocován – doplňující průzkumy a rozbory nebyly zpracovány. 

Vyhodnocení na životní prostředí (bod A) musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – viz výše uvedený požadavek OŽP KrÚ Jmk. 

K tomu Pořizovatel ÚPD doplňuje, že požadavek OŽP nevyplývá z předpokladu překročení 
limitů dle Přílohy 1 zákona, podklad navrhovatele změny dodaný 15.11.2019 pod označením 
územní studie „Pražská“ Blansko obsahuje návrh staveb s celkem 75 bytovými jednotkami, 
omezenými kapacitami pro služby a komerci a souvisejících 166 garážových míst v hlavní části 
řešeného území, 80 parkovacích míst západně od výrobního areálu a úpravu dalších ploch 
pro parkování na povrchu, ale zmíněný potenciální vliv na koncepci ÚP Blansko spočívá 
v riziku ovlivnění funkce navazujících ploch výroby západním a bydlení. 

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Požadavky pro řešení Změn nevyplývají. 

8. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU. 

Nový ÚP Blansko nebude pořizován. 

9. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI 
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY 
VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 

Bude provedeno ve smyslu požadavků zařazených do kapitoly 6 této Zprávy. K předmětu n-
08 byl uplatněn požadavek OŽP KrÚ Jmk na provedení hodnocení SEA. 

10. NÁVRH NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Návrh na aktualizaci nebude podán. 

11. ZÁVĚR 

V rámci projednání návrhu této Zprávy byla uplatněna vyjádření, připomínky a požadavky 
dotčených orgánů a dalších subjektů participujících na projednání a stanoviska dotčených 
orgánů, zařazená v kapitolách 5.4.1, 5.4.2 a 5.4.3, dle konkrétního vztahu k problematice 
využití zastavěných území, technické infrastruktuře a plochám nezastavěného území. 
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11.1 Požadavky dotčených orgánů - shrnutí 

Vůči žádnému z projednávaných podnětů a návrhů na změnu ÚP Blansko nebyl v rámci 
projednání návrhu této Zprávy anoncován nesouhlas dotčeného orgánu ve fázi projednání 
návrhu. Byly uplatněny pouze obvyklé požadavky na obsah řešení a jeho odůvodnění. 
Samozřejmě platí, že výsledek projednání nelze předjímat. Pokud k některé části návrhu 
řešení zpracovaného projektantem bude uplatněno nesouhlasné stanovisko, jehož změnu 
nebude možno dohodnout, bude nutno návrh z finální dokumentace vyřadit. Z podkladů této 
Zprávy vyplývá, že se může jednat o návrhy na vymezení nových zastavitelných ploch 
s nedostatečným vypořádáním požadavků na ochranu ZPF nebo jinými vlivy na okolí, viz 
požadavek na provedení hodnocení SEA k předmětu návrhu změny n-08 ve stanovisku OŽP 
KrÚ Jmk, kterým bylo, pod JMK 167742/2019 z 22.11.2019 (doručeno 25.11.2019 pod MBK 
60809/2019), doplněno původní koordinované stanovisko JMK 155225/2019 z 31.10.2019 
(doručeno 01.11.2019 pod MBK 56980/2019) v problematice zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí (viz kapitola 6 a úprava popisů dílčích předmětů n-08 a 
n-15 v kapitolách 5 a 5.4.1). V koordinovaném stanovisku JMK 155225/2019 z 31.10.2019 bylo 
předepsáno podmínění využití konkrétních nových zastavitelných ploch vybudováním 
vodohospodářské infrastruktury (více viz obsah kapitoly 5.4.1 a 5.4.2 této Zprávy). 

Vůči jednomu dílčímu návrhu na pořízení změny (n-04), týkajícího se pouze průběhu hranice 
zastavěného území, byla před dokončením návrhu Zprávy pro její projednání uplatněna 
připomínka ke způsobu vymezení zastavitelných ploch v části města Blansko – Těchov, 
s požadavkem na zařazení tří konkrétních pozemků do zastavitelných ploch. Tato připomínka 
byla opatřena vypořádáním Pořizovatele ÚPD v poznámce k předmětu n-04 v přehledu 
uplatněných návrhů, zařazeném do úvodní části kapitoly 5 této Zprávy a takto uplatněný návrh 
zastavitelných ploch byl opatřen nesouhlasem SCHKO Moravský kras ve vyjádření 
SR/0402/JM/2019-3 z 11.11.2019 (doručeno na základě samostatné výzvy Pořizovatele ÚPD 
11.11.2019 pod MBK 58341/2019) z důvodu umístění do III. zóny CHKO Moravský kras (více 
viz obsah kapitoly 5.4.3 této Zprávy) Ve stanovisku SR/0402/JM/2019-2 z 11.11.2019 
(doručeno 11.11.2019 pod MBK 58343/2019) tento dotčený orgán pouze konstatoval situování 
záměru mimo území EVL Moravský kras, na základě čehož byl přímý vliv tohoto potenciálního 
záměru na území CHKO Moravský kras vyloučen, byl však zmíněn jeho negativní vliv na 
krajinný ráz. I zde více v kapitolách 5.4.1 a  5.4.3 této Zprávy. 

Vyjádření SCHKO Moravský kras však obsahuje i návrh podmínek pro zástavbu k dosažení 
dohody ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, která by umožnila projednání záměrů, které podmínky splňují, bez nutnosti zajištění 
závazného stanoviska tohoto dotčeného orgánu (více viz obsah kapitoly 5.4.1 této Zprávy). 

Z ostatních uplatněných požadavků dotčených a participujících orgánů (MD ČR, SŽDC, OD 
KrÚ Jmk) je nutno vypíchnout upozornění na nutnost řešit dopady plánovaného zrušení 
přejezdu silnice III/37937 přes železnici na navazujících úsecích ulic Rožmitálova a 
Komenského na Starém Blansku (více viz obsah kapitoly 5.4.2 této Zprávy). 

11.2 Připomínky fyzických osob 

Jedna z připomínek fyzických osob směřovala k dílčí úpravě hranic funkční plochy bydlení v 
rodinných domech v přímo neřešené části zastavěného území při ulici Purkyňova v Blansku 
(lze vyhovět přímým pokynem projektantovi v závěru kapitoly 5.4.1 Zprávy), druhá rozšiřuje 
dílčí předmět řešení změny n-09 v katastrálním území Dolní Lhota o prověření pozemků 
aktuálně zařazených do nezastavěného území (je ošetřeno v popisu řešení v obecné části 
kapitoly 5 s popisy uplatněných návrhů a v kapitole 5.4.1). 
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Mgr. Igor Staněk, Sadová 1195/47, 678 01 Blansko, dopis z 15.10.2019 (doručen 15.10.2019 
pod MBK 53532/2019) 

V souvislosti s oznámením zpracování návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko 
s pokyny pro zpracování návrhů změn (Sp. zn.: SMBK 50600/2019 SÚ/Ko) uplatňuji níže 
uvedenou připomínku. V roce 2011 jsem se stal majitelem nemovitosti na adrese Sadová 
1195/47, 678 01 Blansko, konkrétně se jedná o pozemky č. p. 1195/1 (součástí je stavba), č. 
p. 764/4. V roce 2014 pak došlo k narovnání vlastnických vztahů tím, že jsem od původního 
majitele odkoupil přilehlý pozemek č.p. 764/28, který je součástí mé zahrady, a vlastníci 
sousedních garáží odkoupili pozemky pod garážemi č. 4251, 4832, 4578 a 4271. Vzhledem k 
tomu, že do Územního plánu Blansko byly zmíněné pozemky zaneseny jako dopravní 
infrastruktura silniční, tedy vyznačeny světle modrou barvou a označeny zkratkou „DS“, žádám 
o změnu způsobu využití výše zmíněné plochy (pozemku č. p. 764/28) na bydlení individuální 
s převahou RD městského typu, a tedy její vyznačení v Územním plánu Blansko světle růžovou 
barvou a označení zkratkou „BI“, v souladu s označením způsobu využití ostatních mnou 
vlastněných pozemků č. p. 1195/1 a č. p. 764/4. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: Na základě změny majetkových poměrů v lokalitě bude 
provedena změna vymezení stabilizované plochy individuálního bydlení funkčního typu BI tak, 
aby do ní byla zahrnuta jak plocha pozemku parc. č. 764/28 v katastrálním území Blansko, tak 
navazující plochy garáží s předprostory vjezdů, které jsou privátními majetky, jako celek 
nedosahují plošného limitu samostatné funkční plochy (jedná se o klínovitou plochu o výměře 
cca 225m2 limit velikosti funkční plochy pro územní plán je 2000m2), které lze zahrnout do 
ploch bydlení jako doplňkovou – nerušící funkci. 

Helena Šťávová, Dolní Lhota 79, 678 01 Blansko, dopis z 23.10.2019 (doručen 29.10.2019 
pod MBK 56196/2019) 

V rámci řešení změny ÚP Blansko B2019-Z3 podnětu N-09 žádám o rozšíření územních změn 
pro pozemky 637, 643/27, 643/41, katastrální území 629529 Dolní Lhota, jejichž jsem 
vlastníkem. Výše uvedené pozemky chci využit pro zřízení dílny pro kovovýrobu a rozměru 
cca 350m2. Výrobní prostory by byly využity pro práci na klasických a CNC frézovacích a 
soustružnických strojích, prostor pro skladování materiálu a zázemí pro zaměstnance. 
Společnost KOVESTA, s.r.o., IČO: 28277244, která by dílnu využívala, má v současné době 
výrobní prostory v pronájmu v areálu Adast, Mírová 2 v Adamově. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: V popisu předmětu n-09 v návrhu Zprávy pro 
projednání dle ust. § 47 stavebního zákona v kapitole 5.4.1 z 01.10.2019 bylo uvedeno, že 
společně s označenými pozemky by měly být prověřeny i bezprostředně navazující plochy 
s tím, že problém se dotýká vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch a může 
ovlivnit využití části navazujícího zastavěného a nezastavěného území. Uplatněná připomínka 
s návrhem rozšíření ploch dílčího předmětu změny ÚP Blansko B2019-Z3n-09 v katastrálním 
území Dolní Lhota na konkrétních pozemcích, zařazených do stabilizovaných ploch 
zastavěného území funkčního typu VZ a ploch nezastavěného území funkčního typu NP - 
připomínka bude zohledněna zahrnutím do plochy prověřených projektantem ke společnému 
vyhodnocení s původním předmětem n-09. 

11.3 Připomínky právnických osob 

Jedna z uplatněných připomínek právnických osob směřovala k dílčímu návrhu změny n-17 
od jiného subjektu, u kterého nebylo schváleno pořízení, a týká se rozsahu plochy, v níž jsou 
změny v území podmíněny zpracováním územní studie a požadavek se vztahuje ke 
stabilizované části zastavěného území v severovýchodním okraji bývalého areálu ADAST při 
ulici Masarykova (připomínka byla uplatněna duplicitně a lze vyhovět přímým pokynem 
projektantovi v rámci prověření ploch územních studií v kapitolách 1.8.3, 5.4.1 a 5.4.2 Zprávy), 
druhá obsahuje podnět k prověření změn v ploše hotelového komplexu Panorama v části 
města Blansko – Češkovice (lze vyhovět přímým pokynem projektantovi v rámci prověření 
funkčního členění ploch v kapitole 5.4.1 Zprávy). 
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FPO s.r.o., IČO: 25319931, Smetanova 299/4, 678 01 Blansko 

dopis z 28.10.2019 (doručen 28.10.2019 pod MBK 55831/2019) 

Do pravidelné aktualizace ÚP Blansko, která má být provedena na základě Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn v rámci řešení 
změny B2019-Z3 podávám na základě existujícího záměru v území areálu ADAST připomínku 
s návrhem na pořízení změny ÚP Blansko. Celé související území areálu ADAST bylo v ÚP 
Blansko zařazeno do ploch, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie. Jak 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn uvádí, 
zásadnější nekoordinovaná přestavba je v území areálu ADAST blokována stanovenou 
podmínkou, doposud bez zásadnějších střetů, protože většina vlastníků chtěla plochy využívat 
v současné podobě. Protože se však jedná o zásadní plochy v blízkosti centra města, které 
není možné ponechat živelnému vývoji, je Pořizovatelem ÚP Blansko doporučeno prodloužení 
termínu pro pořízení územní studie - prodloužení blokace území pro individuální 
(nekoordinované) záměry, jejichž realizace by mohly využití území negativně ovlivnit, které 
projektant změny B2019-Z3 prověří. Na základě nově vzniklého záměru v území areálu 
ADAST změny dokončených staveb č.p. 299 a č.p. 2359 a změny v užívání staveb č.p. 299 a 
č.p. 2359 podáváme návrh na vyčlenění pozemků dotčených tímto záměrem z plochy, ve které 
je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie pro plochu 
přestavby P9 Územního plánu Blansko areál ADAST (ÚS P9) a zohlednění tohoto záměru 
projektantem změny B2019-Z3 ÚP Blansko. (Poznámka Pořizovatele ÚP Blansko: součástí 
textu podání byl Zákres návrhu na pořízení změny ÚP Blansko do výkresu Rozložení předmětů 
změny ÚP Blansko B2019-Z3 – označeno „n-ZH“). Důvodem návrhu změny územního plánu 
je záměr Změny dokončených staveb č.p. 299 a č.p. 2359 (nástavba a stavební úpravy) a 
změny v užívání staveb č.p. 299 a č.p. 2359 z průmyslového objektu na víceúčelové stavby 
(zejména doplnění využití pro bydlení, dále vrámci přípustného a podmíněně přípustného 
využití plochy Plochy smíšené obytné centrální (SC) tj. komerční občanská vybavenost – 
obchody, administrativa, ubytovací kapacity, stravování, nerušící služby, plochy pro bydlení, 
sport a rekreaci, provozovny výrobních služeb) na pozemcích parc. č. 212, 127/1, 211/5, 211/2, 
st. 287, st. 390/1 v k.ú. Blansko, obec Blansko. (Poznámka Pořizovatele ÚP Blansko: součástí 
textu podání byl zákres Lokalizace pozemků dotčených záměrem v rámci plochy přestavby 
P9, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie na 
podkladě snímku z Výkresu základního členění území ÚP Blansko v severovýchodním okraji 
území, v rozsahu stabilizovaných ploch a jižněji situované komunikace a v samostatném 
výřezu katastrální mapy bylo provedeno Vyznačení pozemků dotčených záměrem, tedy 
pozemků navržených k vyčlenění z území, ve kterém je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie). Tento záměr je uvažován v souladu s koncepcí ÚP 
Blansko v daném území - záměr odpovídá dlouhodobé představě o změnách v utlumeném 
výrobním areálu, kde má být v cílovém stavu realizována vícepodlažní zástavba městského 
typu (jedná se o nástavbu třípodlažního a dvoupodlažního objektu s využitím pro obchod, 
služby, nerušící provozovnou výrobních služeb, stravování a administrativu se záměrem 
doplnění funkce bydlení). Pozemky dotčené záměrem se nachází převážně ve stabilizovaných 
plochách (jedná se o změnu dokončených staveb ve stabilizovaných plochách – nástavby a 
stavební úpravy, zastavěná plocha nebude navyšována, půdorysná plocha staveb zůstane 
zachována), záměr v rozsahu pozemků dotčených záměrem dodržuje požadovaný koeficient 
zastavěných ploch v hodnotě 0,6, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je stávající 
(dopravní napojení je řešeno sjezdem z veřejně přístupné pozemní komunikace na ul. 
Smetanova) a nevzniká tak negativní vliv na využití navazujících území. Navrhovaný záměr 
není pro rozvoj území areálu ADAST zásadní, neohrožuje potenciál území areálu ADAST, 
proto navrhujeme vyčlenění pozemků dotčených záměrem z území, ve kterém je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a zohlednění záměru v rámci 
prověření návrhu projektantem změny B2019-Z3. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: Požadavek leží v širším území odmítnutého návrhu na 
pořízení změny n-17 a je v textu připomínky označen jako nový předmět pořizování, nebude 
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však řešen ani jako součást návrhu n-17, u kterého nebylo schváleno pořízení, ani jako nový 
návrh pod postoupeným označením, ale v rámci obecné problematiky prověření ploch 
v režimu dle ustanovení § 30 stavebního zákona, spadajícím pod požadavky kapitoly 1.8.3 
této Zprávy, na základě kterých má být projektantem provedeno hodnocení důvodů a rozsahu 
blokace změn v území do doby zpracování koncepčního územně plánovacího podkladu. 

Euroregion a.s., IČO 25331256, Hudcova 367/78, 61200 Brno - Medlánky 

dopis z 30.10.2019 (doručen 30.10.2019 pod MBK 56122/2019) 

Uvažujeme o výhledové změně v užívání stavby Wellness hotelu Panorama a navazujících 
pozemků 3 19/2, 1106,171, 1106/172, 1106/220, 1106/221, 1107, 1110/1 (součástí pozemku 
je stavba), 1110/3, 1111/1, 1112/1, 1117/2, 1117/6, 1117/7, vše v katastrálním území Těchov, 
v části města Blansko - Češkovice, v Uzemním plánu Blansko tak, aby bylo možné uvažovat 
o kombinaci bydlení, v upravených ubytovacích kapacitách, se službami v přízemí objektu. 
Současně zvažujeme i s rozšířením ubytovacích kapacit na našich okolních pozemcích a to 
ve variantách samostatných malých staveb osazených dle terénních dispozic či 
apartmánových jednotek. Tento návrh jednak odráží obrovskou proměnu lokality za 
posledních několik let a koresponduje s cílem zachovat i do budoucna rekreační služby i 
charakter Češkovic. V případě očekávatelného zhoršení ekonomické situace v segmentu 
našeho podnikání chceme být připraveni na možnost změny struktury naši nabídky, neboť 
stávající charakter hotel**** se jeví do budoucna jako neudržitelný. Hotel je dle jednotné 
klasifikace HOTELSTARS.EU certifikovaný jako hotel čtyřhvězdičkový. Nicméně lokalita, kde 
je umístěn, nedává do budoucna dostatek důvodů a jistoty k jeho naplnění pro typické klienty 
této kategorie ubytování. Proto je nutná změna a to je důvod naší připomínky. Jsme vedení 
obavou, aby do budoucna nebyla budova hotelu „bez klientů a perspektivy“. Cítíme nutnost 
zásadní změny struktury nabídky a v podstatě i našeho podnikání v dané lokalitě. Naše 
podnikání se v budoucnu musí přesunout do provozu služeb a pronájmu prostor k bydlení. Jde 
o objektivní vývoj, který je ovlivněn množstvím rodinných domů a kapacit pro bydlení v našem 
okolí, s nimiž se čím dál častěji dostává náš hotelový provoz do kolize. Mizí vize hotelu v 
přírodě na volném prostranství s úchvatným výhledem a nastává vize komplexu umístěného 
v zastavěném území sloužícímu k bydlení ve spojení se systémem služeb a to od služeb 
rekreačních a stravovacích až po služby, které si nová situace vyžádá. Proto uvažujeme o 
změnách i rozvoji, které by měly reflektovat současné trendy ve způsobu podnikání v našem 
segmentu. Musíme reagovat na nedostatek i nezájem zaměstnanců pracovat v tak časově 
náročném segmentu jakým non stop hotelové služby jsou, dále na neúměrný růst ceny lidské 
práce ve vztahu s ochotou klientů zaplatit za tuto službu v daném regionu a v neposlední řadě 
je našim zájmem nabídnout do budoucna levnější a svobodnější apartmánový způsob 
ubytován případně pronájem jednotek na trvalé bydlení. Pro tuto koncepci je zachování služeb 
v parteru stávající hotelové budovy nutností a vytváří s funkcí bydlení i ubytovacích služeb 
vzájemný synergický efekt. Majetky naší společnosti jsou v územním plánu zařazeny do ploch 
OK, OS a RN. Návrh změny se předpokládá na všech našich plochách uvedených výše. Námi 
uvažovanou změnu v území by umožnila změna funkční plochy OK, OS i RN na funkční plochu 
SM: plochy smíšené obytné městské, které připouští kombinaci využiti pro vybavenost s 
většinovým podílem bydlení. Funkční typ SV využít nelze, vzhledem k formě objektů 
hotelového komplexu. Domníváme se, že v procesu přípravy Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Blansko ani při vlastním pořizování změny územního plánu se nevyskytuje zákonem 
chráněný zájem, se kterým by byl náš záměr v kolizi. Současně platí, že nenavrhujeme ani 
změnu základní koncepce územního plánu - rekreační funkce území zde bude ve 
stabilizovaných i zastavitelných plochách i nadále dominovat, pouze rozšiřujeme potenciál pro 
trvalé bydlení, což není v rozporu s možnostmi ani obsluhou území. 

Hodnocení a pokyn Pořizovatele ÚPD: V popisu důvodů pro změnu funkčního typu v centrální 
části území části města Blansko – Češkovice je relevantní obava z hospodářských změn a 
konstatování aktuálního střetu s navazující obytnou zástavbou, tedy faktory, které korigují 
původní pohled na koncepci tohoto území. Platná podoba ÚP Blansko konzervuje stav 
současné vybavenosti (hotel je vybavením výhradně nadmístního významu) a naznačuje 
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rozvoj funkce na úseku cestovního ruchu západním směrem, avšak bez přítomnosti 
konkrétního záměru. Tyto zastavitelné plochy funkčního typu RH (rekreace hromadná) přitom 
vznikly až v době přípravy nového ÚP Blansko v letech 2010 až 2011, jako opatření pro 
posílení rekreační funkce tohoto území a proti nekoncepčnímu parciálnímu využití a záměrům 
pouze spekulativní povahy. V předchozí ÚPD z roku 1998 zde byly zastavitelné plochy 
smíšeného bydlení v rozsahu pro plošně rozsáhlý projekt, které nebyly využity a jejich využití 
se ani nikdy reálně nepřipravovalo. Podle původního záměru z 90. let minulého století byla 
zainvestována a využita pouze jižní část Zahradního města. V současně platném ÚP Blansko 
je v prostoru západně od hotelu Panorama konzervována, mj. podstatným vlivem limitů VTL 
plynovodu,  otevřená struktura území - návrhem rozsáhlých ploch veřejných prostranství, po 
jejichž obvodu byly vymezeny plochy hromadné rekreace, využitelné pro resort se skupinovou 
a rozptýlenou zástavbou rekreačních objektů. Dle jednoho dříve představeného konceptu se 
mělo jednat o nízkopodlažní a vícepodlažní viladomy. Toto řešení se odchylovalo od 
původního konceptu Územního plánu sídelního útvaru Blansko z roku 1998, kde se v celém 
tomto území předpokládal projekt smíšené zástavby bytových domů, rodinných domů a 
základní občanské vybavenosti i se zastoupením objektů městského typu s výškou přes 4.NP. 
Koncept tohoto území však nebyl nikdy představen a nepřipravovalo se ani vymístění či úprava 
VTL plynovodu s celkovou šíří ochranného pásma přes 40m. V mezidobí byla provedena 
pouze kabelizace vedení VVN. Uplatněnou připomínku lze hodnotit k aktuálnímu stavu území 
i ve vztahu ke koncepci současné i předchozí ÚPD. Takto lze hodnotit současný vztah stavby 
a vztah záměru, rozdíly mezi těmito stavy. V původní ÚPD byl hotel zařazen, společně se 
sousedním rekreačním zařízením, do ploch vyšší občanské vybavenosti. Toto řešení bylo 
v novém ÚP Blansko transformováno do ploch občanského vybavení komerčního typu. Plochy 
pro obsluhu území části města Blansko – Češkovice zde již ani ve výhledu navrženy nebyly. 
V protilehlém současně nezastavěném území již plochy na úrovni základní vybavenosti zóny 
(obytného a rekreačního souboru) vymezeny nebyly. Pokud by neměl původně zamýšlený 
rekreační areál provozně otevřený koncept, mohla být základní vybavenost řešena již pouze 
jako doplněk jiné funkce hlavní. Mohla být integrována do ploch ostatních (přítomných) 
funkčních typů. 

11.4 Ostatní pokyny Pořizovatele ÚPD 

V závěru kapitoly 5.4.1 této Zprávy bylo uvedeno, že projektant obdrží od pracoviště GIS 
v sídle pořizovatele ÚP Blansko podklady pro aktualizaci vymezení zastavěného území, které 
bude možnost v rámci příslušné fáze zpracování návrhu konzultovat a doplňovat. Stejně tak 
se předpokládá, že pokud projektant při zpracování návrhu změn nebo při aktualizaci 
zastavěného území zachytí nějaký nesoulad nebo jiný podobný problém, realizuje alespoň 
telefonickou nebo elektronickou konzultaci s Pořizovatelem ÚPD v rámci precizace 
odůvodnění. V podobném režimu lze řešit i jiné původně nezachycené problémy grafické či 
textové části ÚP Blansko, u nichž bude nutno konzultovat nutnost zdůraznění existence tématu 
v rámci projednání návrhu změny ÚP Blansko B2019-Z3. 

Stejně tak platí pro problematiku nesouladů zachycených při zpracování výstupů pro 
katastrální úřad. Na základě žádosti katastrálního úřadu Jihomoravského kraje o posouzení, 
zda jimi navrhované sloučení parcel ve věci Revize katastru v katastrálních územích Horní 
Lhota u Blanska a Dolní Lhota není v rozporu s územním plánem Města Blanska, bylo zjištěno, 
že v katastrálním území Horní Lhota u Blanska se jedná o tyto parcely s pokyny pro prověření: 
parc. č. 509/1, 510, 509/3 (LV 10001) - provést opravu hranice zastavěného území; parc. č. 
373, 458/22, 458/23 (LV 10001) - provést úpravu hranice zastavěného území v rámci změny 
ÚP Blansko B2019-Z3n-02, a v katastrálním území Dolní Lhota se jedná o pozemky parc. č. 
483/2, 485/2, 482/1 (LV 1) - oprava hranice ZÚ; parc. č. 532/3, 532/52, 538/7 (LV 78) - oprava 
rozsahu lesních pozemků, zohlednit zalesnění (Plch); parc. č. 420, 423/27 (LV 109) - oprava 
ZÚ; parc. č. 669/8, 670/8 (LV 313) - oprava lesních pozemků, zohlednit zalesnění (Plch); parc. 
č. 673/1, 671/10 (LV 376) - prověřit v ÚP Blansko změnou; parc. č. 676/3, 678/1 (LV 376) -
oprava lesních pozemků, zohlednit zalesnění (Plch); parc. č. 663/1, 663/5, 663/17 (LV 376) - 
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po rekultivaci les; parc. č. 669/1, 670/1 (LV 588) - oprava lesních pozemků, zohlednit zalesnění 
(Plch); parc. č. 669/6, 670/617 (LV 588) - oprava lesních pozemků v ÚP, zohlednit zalesnění 
(Plch). K tomu Pořizovatel ÚPD doplňuje, že podtržené jsou parcely, jejichž označení má 
zůstat zachováno po sloučení. 

 

V Blansku dne 02.12.2019 

   

 

        

 

Ing. arch. Jiří Kouřil 

vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko 

 

Tento text je uzavřen ve fázi před projednáním se samosprávnými orgány dle původního 
předpokladu na přelomu listopadu a prosince 2019. Je základním podkladem aktualizace ÚP 
Blansko a v souboru elektronických podkladů je označen písmenem A. Bude součástí výzvy 
k podání nabídek projektantů společně s dalšími podklady. Přímou součástí podkladů 
aktualizace je ještě mapová přehledka označená písmenem B a tabulky v souborech 
označených čísly 1 až 4 s přehledy čerpání ploch. 

 

Po schválení Zastupitelstvem města Blansko budou doplněny pouze údaje o schválení pod 
nadpisem na titulní straně. 

 

 

 


